
Wist u dat:

•	 	u	heel	makkelijk	tijdens	uw	WW	periode	kunt	werken?	
  Of dit nu 1 dag of meerdere dagen per week is. De uren worden in het eerste jaar  

van werkloosheid gekort op uw WW uitkering, niet het loon per week of maand.   
Stel u gaat  15 uur per week werken en u ontvangt een WW uitkering op basis van  
40 uur per week, dan worden de 15 gewerkte uren van de WW uitkering afgetrokken 
en ontvangt u over die week 25 uur WW uitkering. Deze regel kan mogelijk 
veranderen wanneer u langer dan een jaar zonder werk bent. Kijk voor meer 
informatie op www.uwv.nl.

•	 	u	dit	wel	moet	melden	via	het	wijzigings-	en	inkomstenformulier	WW	én	bij	uw	
werkcoach?	

  Het formulier kan op 2 manieren aangevraagd worden: digitaal op www.uwv.nl  
of telefonisch (werknemerstelefoon ) 0900-9294, lokaal tarief. Meld niet alleen de 
gewerkte uren en het loon, maar ook de uitbetaalde vakantiedagen.  

•	 	als	u	werkt	tijdens	de	WW	periode,	u	ook	weer	opnieuw	WW	rechten	opbouwt?	
  Iedere week dat u werkt bouwt u WW rechten op, echter hier zitten wel voorwaarden 

aan (de 26 uit 36 regel *) 

Werkplein is een samenwerking tussen UWV WERKbedrijf en de gemeente(n)

Uitzendwerk gedurende
een WW uitkering?



•	 	uw	oude	WW	rechten	blijven	bestaan?	
  Dit betekent dat u terug valt op uw ‘oude’ WW rechten als u niet genoeg hebt 

gewerkt om nieuw WW recht op te bouwen. Ook indien u nieuw WW recht hebt 
opgebouwd wordt de uitkering gebaseerd op uw gemiddeld gewerkte uren en loon 
(op basis van de gewerkte uren en weken in de afgelopen 14 maanden)  

  LET OP: Indien u werkt op basis van een lagere uurloon dan waar de WW uitkering op 
is gebaseerd, kun u terugvallen op de oude WW rechten. Voor de exacte regels 
hierover kun u contact opnemen met de backoffice WW op 0900-9294.

Op www.uwv.nl vindt u informatie en tips:

onder andere een handige rekenhulp.

*  Om nieuw WW recht op te bouwen dient een medewerker minimaal 26 weken te hebben gewerkt van de afgelopen  
36 weken. Dit kan ook 1 dag per week zijn. De WW premie is echter wel opgebouwd naar rato dat u hebt gewerkt per 
week (aantal uren en uurloon). 

Deze	informatie	werd	u	aangeboden	door:


