PASSEND WERK
Bij het Steunpunt ……….kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid,
voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken.
Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.
Peter de Boer is 42 jaar en is sinds een jaar werkloos. Hij heeft ruim twintig jaar in de
administratie gewerkt bij een bouwbedrijf maar moest er uit na inkrimping van het bedrijf.
Peter heeft toen een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV en gezien zijn lange
arbeidsverleden kreeg hij een uitkering voor de maximale duur van 3 jaar en 2 maanden.
Mocht Peter hierna nog geen werk hebben dan zal hij een bijstandsuitkering moeten
aanvragen bij de gemeente.
Het UWV heeft Peter nu gemeld dat hij op alle mogelijke banen moet solliciteren. Tot nu toe
heeft hij werk gezocht in de administratie: dat heeft hij tenslotte altijd gedaan en daarvoor
heeft hij veel kennis en ervaring in huis. Maar van de werkcoach van het UWV hoorde Peter
dat hij ook ander soort werk moet zoeken. Bovendien moet hij ook banen accepteren met een
lager salaris dan zijn vorige werk of waarmee hij minder krijgt dan zijn uitkering. Desnoods
moet Peter verhuizen als hij elders in het land een baan kan krijgen.
Peter vindt dit onrechtvaardig. Hij is goed in administratie, dan is het toch logisch dat hij weer
in dit werk terecht komt? En ook nog ’s met lonen die lager zijn dan zijn uitkering en
mogelijk verhuizen. Dat kan er bij Peter niet in. Hij vraagt advies bij het spreekuur van de
vrijwillige hulpverleners.
Daar vertelt de spreekuurhouder dat de werkcoach gelijk heeft en hem heeft gewezen op de
regels van de WW. Het gaat hier om het begrip ‘passend werk’. In de WW geldt het volgende:
In het eerste half jaar moet je werk zoeken dat overeenkomt met het oude beroep of werk op
hetzelfde niveau. Voor dat werk wordt je geacht maximaal 2 uren per dag te reizen. Na dat
half jaar moet je al werk accepteren dat niet meer helemaal aansluit op je oude beroep.
Bovendien mag het ook gaan om tijdelijk werk of werk in je oude beroep voor onbepaalde tijd
waarmee je op een lager niveau zit. De reistijd wordt verhoogd naar maximaal 3 uren per dag.
Maar als je een jaar in de WW hebt gezeten moet je alle arbeid accepteren en dus ook op
allerlei banen solliciteren. Als je werk kunt krijgen in bijvoorbeeld Noord-Holland dan moet
je dat doen en het reizen op de koop toe nemen of eventueel verhuizen. Weiger je passend
werk dan kort het UWV de uitkering en kan die zelfs helemaal intrekken.
Belangrijk is wel dat je niet minder gaat verdienen dan de hoogte van je WW-uitkering. Als
het salaris lager is dan wordt het aangevuld tot de hoogte van de WW-uitkering. De
spreekuurhouder adviseert Peter om over deze situatie weer een gesprek te voeren met de
werkcoach. De werkcoach kijkt naar de officiële regels van de WW maar houdt ook rekening
met de persoonlijke omstandigheden van Peter en zijn gezin. Daar kunnen dan verdere
afspraken over gemaakt worden!
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