
Verlies van werk en inkomen 

In principe kan je inkomen op 3 manieren verminderen: door minder uren te 

gaan werken (bijv. na krijgen van een kind) door ziekte, of door ontslag. 

En kan je je inkomen vermeerderen door extra werk aan te nemen bij dezelfde 

of andere werkgever. Maar ook door snel toeslagen en eventueel een aan 

vullende bijstand uitkeringen aan te vragen. Vraag je dit niet aan, dan laat je 

geld liggen! 

Ik beschrijf hier wat je kunt doen als je inkomen lager wordt. Zie je je minder 

werk aankomen, bijv. bij tijdelijk (uitzend)werk? Ga in ieder geval vroeg sparen 

om verlies van inkomen op te kunnen vangen. 

UWV toeslag aanvragen? 

Onderzoek bij het UWV waar je recht op hebt ook als je minder uren werk krijgt 

(bijvoorbeeld bij een flex contract). Zeker als je (gezins) inkomen onder 

bijstandsniveau komt, kan je aanvulling krijgen tot bijstandsniveau.  Maar dat 

moet je wel zelf aanvragen. 

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-

uitkering/detail/wijzigingen-doorgeven/ik-ga-meer-of-minder-werken/ik-ben-

minder-beschikbaar-voor-werk  

En eerst moet de hoogte van de UWV uitkering bekend zijn voordat de 

Gemeente kan berekenen wat de aanvulling wordt. Dit hele traject kan 

daardoor wel vier tot zes maanden duren.  

Let op: De WW en ziekte wet  houdt geen rekening met inkomen van je 

partner/kinderen want het is een opgebouwd recht doordat je minimaal 26 

weken heb gewerkt.  

De bijstand uitkering  van de gemeente kijkt wel naar andere (gezins) inkomen. 

Kijk eens op: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-

van-uwv/detail/mijn-plichten-bij-toeslag-uwv/welke-inkomsten-hoef-ik-niet-

door-te-geven  
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Tip: geef alle (gezins) en financiële wijzingen binnen een week door aan het 

UWV   en de Gemeente, om boetes te voorkomen: als je bijvoorbeeld na 

scheiding weer alleen woont of juist  gaat samenwonen, waardoor jouw  

financiële situatie veranderd door meer /minder inkomen. 

Gemeente surplus aanvragen? 

De gemeente kan jouw  (gezins)  inkomen ook aanvullen bij een part time 

baantje onder bijstandsniveau. Dit heet de surplus regeling. 

https://www.delft.nl/inkomen/uitkering/bijstand-aanvragen/loon-en-uitkering-

hoe-werkt-dat  reiskosten krijg je dan extra erbij als vergoeding. 

Let wel op inwonende kinderen vanaf 21 jaar die zelf ook verdienen. Mogelijk 

dienen ze jou kostgeld te gaan betalen volgens de wet en regelgeving. Ze vallen 

dan onder de kostendelers norm. Maak op tijd afspraken herover en zoek uit 

wast mogelijk is bij de gemeente om uithuiszetting van de jongere en 

dakloosheid van hen te voorkomen.  

Rotterdam past deze kostendelersnorm niet meer toe. Kijk eens op: 

https://stadszaken.nl/artikel/4133/rotterdam-stopt-met-kostendelersnorm-

voor-jongeren  nu Delft nog…… 

Zorg, huur en andere toeslagen gelijk aanpassen 

Zorg dat je de toeslagen binnen 2 weken aanpast. Doe dit zelf via internet bij 

de belastingdienst www.belastingdienst.nl  via de website toeslagen 

www.toeslagen.nl of via de Formulieren brigade Delft via de gemeente bij  

www.delft.nl  

Kansen op werk vergroten door om- her- en bijscholing 

Ik heb veel banen gehad en heb bij al die banen veel geleerd. Soms in een 

vakgebied waar ik helemaal niet bekend mee was. En het werk een “sprong in 

het diepe was” of ik het aan zou kunnen. Maar wie niet waagt, wie niet wint….. 

Ik heb daardoor geleerd dat je nooit uitgeleerd raakt en dat nieuw werk ook 

leuk kan zijn (maar dat ok niet altijd is) werk je ergens en wil je ergens anders 

aan de slag? Denk dan op tijd aan scholing. Dat kan je ook thuis doen in eigen 

tijd en tempo.  
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Kijk waar je kansen en interesses liggen bij het leer-werk loket bijvoorbeeld: : 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-

beroepen   

Overleg met het UWV/ de Gemeente wat mogelijk is daarin of kies zelf (en 

betaal zelf) je scholing. Kijk eens op: https://www.werk.nl/werkzoekenden/  

MBO mogelijkheden in Delft: https://www.rocmondriaan.nl/school-voor-

entreeopleidingen-jouw-opstap-naar-mbo-niveau-2-of-werk  kijk ook eens naar 

de 20+ en taal trajecten 

HBO Delft als Universiteit je niet goed af gaat: 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-

bachelor/wat-is-het-verschil-tussen-hbo-en-wo/verwante-studies-op-hbo-

niveau  

Thuisstudie bij de NHA: https://www.nha.nl Goedkoop en erkende opleider. In 

eigen tijd en tempo aan de slag voor je eigen (toekomstige) baan.  
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