
 

De uitkering en WerkBedrijf 

Rijk van Nijmegen  

 

Welkom bij WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. U bent door de gemeente 

aangemeld bij WerkBedrijf, omdat u een uitkering krijgt. Deze uitkering 

is tijdelijk en is niet alleen voor statushouders, maar ook voor alle 

andere mensen die nog geen of onvoldoende werk hebben.  

 

Het geld voor de uitkering wordt betaald uit de loonbelasting die alle 

werkende mensen in Nederland betalen. Nederland is een land met 

goede sociale voorzieningen en iedereen draagt daaraan bij. Daarom 

moet iedereen die kan werken, dat zo snel mogelijk doen. In Nederland is 

dit misschien anders dan u gewend bent in uw land van herkomst. De 

contracten die u krijgt zijn anders en dat geldt ook voor uw rechten en 

plichten als werknemer. U krijgt ook te maken met een andere 

werkcultuur.  

 

WerkBedrijf kan u helpen werk te vinden. Soms kunt u ook een opleiding 

volgen, waarvoor u studiefinanciering van DUO krijgt. Dit hangt af van uw 

persoonlijke situatie. Als u werkt of studeert, heeft u geen uitkering meer 

nodig. 

 

Wat doet WerkBedrijf? 
WerkBedrijf begeleidt mensen naar werk of een opleiding, in opdracht 

van de gemeente. Soms lukt het niet meteen om een baan te vinden. 

Omdat u nog niet de juiste werkervaring of het juiste taalniveau heeft. 

Om uw kans op werk te vergroten, kunt u, als u A2 niveau Nederlands 

heeft, een training volgen bij WerkBedrijf. Bijvoorbeeld een training 

'Solliciteren' of 'Oriënteren op werken in Nederland'.  

Wat kunt u verwachten van WerkBedrijf? 
 

Intake 

 

WerkBedrijf wil graag weten welk werk u wilt en kunt doen en wat 

voor opleiding u heeft gehad. Daarom krijgt u eerst een uitnodiging 

om digitaal een vragenlijst in te vullen bij Werkbedrijf. Een week 

later heeft u dan een intakegesprek met een consulent bij 

WerkBedrijf. In dat gesprek bekijkt u samen wat u heeft ingevuld bij 

de vragenlijst. Dus: 

- wat uw werkervaring is; 

- wat uw kwaliteiten zijn;  

- wat u wilt en kunt doen en; 

- hoe we u daarbij kunnen ondersteunen.  

 

Let op: de informatie die u geeft, zal niet gedeeld worden met 

organisaties zoals de IND! De informatie helpt WerkBedrijf om een 

baan te vinden die bij u past. 

 

Support 

a. Contactpersoon (consulent) 

Als we een duidelijk beeld hebben van wat u wilt en kunt, krijgt u 

een contactpersoon. Deze consulent begeleidt u totdat u een baan 

gevonden heeft.  

Als u kunt werken, kijkt uw consulent of er geschikte vacatures voor 

u zijn. Soms krijgt u ook een uitnodiging voor groepsbijeenkomsten 

bij WerkBedrijf. Hier ontmoet u andere werkzoekenden en 

bespreekt u samen vacatures. 

 

 



 

b. Zelf werk zoeken 

Natuurlijk kunt u ook zelf werk zoeken. Er zijn in Nederland veel 

uitzendbureaus die misschien werk voor u hebben. Een 

uitzendbureau zoekt personeel voor bedrijven. U kunt van uw 

contactpersoon een lijst krijgen met namen van uitzendbureaus en 

adressen van vacaturesites. 

 

c. Nog niet klaar voor regulier werk? 

Kunt u geen betaald werk vinden, omdat u nog niet de juiste 

werkervaring of het juiste taalniveau heeft? Dan is er kans om via 

het WerkBedrijf toch aan de slag te gaan met behoud van de 

uitkering. Zo leert u de taal beter en bouwt u een netwerk op. Het 

doel is natuurlijk dat u uiteindelijk regulier werk krijgt. Misschien 

duurt het langer om werk te vinden dan u zou willen. Het is 

belangrijk dat u de moed niet laat zakken en gemotiveerd blijft. Uw 

eerste baan in Nederland is misschien niet uw droombaan, maar 

elke baan is de start van een carrière. 

 

Kunt u uw uitkering houden als u werkt? 
Als u werkt en geld verdient, dan heeft u geen uitkering meer nodig. Dit 

moet u doorgeven aan de gemeente. U bent verplicht om eerlijk te zijn 

over het geld dat u verdient. Uw uitkering wordt dan aangepast. Als u 

meer gaat verdienen dan dat u aan uitkering krijgt, stopt uw uitkering. 

 

Wat gebeurt er als u uw baan verliest? 
Als u werkloos raakt zonder dat u zelf daartoe besluit, krijgt u opnieuw 

een uitkering. Als het werk stopt omdat uw contract afloopt, krijgt u ook 

opnieuw een uitkering. Als u zélf ontslag neemt, krijgt u een tijd geen 

uitkering. Daarom adviseren wij u om eerst een nieuwe baan te vinden, 

voordat u uw oude baan opzegt. 

 

Als u door eigen schuld wordt ontslagen, krijgt u moeilijk opnieuw een 

uitkering. Bijvoorbeeld door het niet op komen dagen op het werk of 

vanwege agressief gedrag of diefstal. 

 

Wat moet u doen als u de uitkering ontvangt? 
Als u een uitkering krijgt en bij WerkBedrijf bent aangemeld, moet u met 

een aantal dingen rekening houden.  

- Als WerkBedrijf of de gemeente u uitnodigt voor een gesprek, moet u 

komen.  

- Als u niet kunt komen, dan moet u dit laten weten per mail of telefoon. 

- Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit meteen doorgeven aan 

WerkBedrijf en de gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of 

samenwonen. 

 

Let op: er kunnen serieuze gevolgen zijn als u een uitkering ontvangt en u 

niet alle overige inkomsten opgeeft. 

 

Tot slot 
Wij wensen u veel succes bij het vinden van een baan en hopen dat u een 

mooie toekomst opbouwt in Nederland. 

 

Meer informatie over WerkBedrijf vindt u op www.werkbedrijfrvn.nl. 

U vindt hier ook vacatures. 

 

http://www.werkbedrijfrvn.nl/

