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Enkele praktijkvoorbeelden 
 
 
 
(1) Voorbeeld WW “De arbeidsmarkt ligt gewoon op z’n gat’ 
 
“Alle beroepsgroepen die getroffen zijn door het Corona-virus worden door de overheid 
geholpen. Waarom wordt er niks gedaan voor uitkeringsgerechtigden, in de zin van: het 
pleiten voor een verlenging van de WW-uitkering van die WW-uitkeringsgerechtigden die 
aan het einde van hun uitkering komen? Dit vanwege het feit dat solliciteren geen zin heeft, 
al mijn sollicitatiegesprekken zijn afgezegd, de arbeidsmarkt ‘ligt gewoon op zijn gat’. Er is 
geen uitweg voor diegene waarvoor de WW binnenkort ophoudt”. 
 
(2) Voorbeeld einde WW in zicht 
 
“In januari werd mijn tijdelijke contract bij een callcenter niet verlengd. Tijdens de economische 
crisis verloor ik mijn baan in de ICT en hoewel daar weer opnieuw werkgelegenheid was, is het me 
als oudere werkzoekende (eerst WW, en daarna een lange periode als niet uitkeringsgerechtigde 
werkzoekende -Nug’ger- die buiten subsidies viel) nooit meer gelukt terug te komen in mijn oude 
beroep. Gelukkig vond ik werk bij een callcenter waar ik het naar mijn zin had. Maar omdat mijn 
werkgever geen vast contract wilde geven, verloor ik die baan. Ik dacht dat ik wel snel een andere 
baan zou vinden, maar dat is me nog niet gelukt. Nu ben ik bang, want door de kostendelersnorm 
kom ik waarschijnlijk niet in aanmerking voor de Participatiewet, en wat moet ik dan? Ik hoop dat ik 
toch een baan vind, maar dat is enorm lastig… ”  
 
(3) Voorbeeld bijstand in plaats van baan na opleiding  
 
“Vanaf 21 oktober 2019 had ik recht op 3 maanden WW-uitkering, t/m 20 januari 2020. 
Vanaf 8 januari t/m 28 januari werkte ik bij een schoenenwinkel op een 0-uren contract inclusief 
vakantiegeld. Op 6 februari 2020 solliciteerde ik op een functie in de luchtvaartbeveiliging. Ik was 
daar aangenomen, maar moest eerst nog een opleiding van een week volgen en daarna in dienst 
komen. 
Aangezien ik meerdere malen in mijn leven die opleiding heb gehad en wist dat ik toch wel zou 
slagen, heb ik de baan bij de schoenenwinkel opgezegd, ook omdat ik hier last kreeg van chronische 
slijmbeursontstekingen in mijn schouders.  
De opleiding in de luchtvaartbeveiliging begon op 9 maart 2020 t/m 13 maart; deze week krijg ik 
betaald, maar pas als ik in dienst kom. 
13 maart ben ik naar de werkgever geweest om mijn kleding en grijze pas (beveiligingspas) op te 
halen waar ik daar al te horen kreeg dat ze niet wisten hoe het verder moest en zij ook al bezig 
waren om voor een aantal medewerksters een uitkering aan het aanvragen waren bij het UWV. 
Op 15 maart ging de boel ‘op slot’. 
Ik zou rond 1 april 2020 beginnen (32 uur per 4 weken = 1 dag per week). 
In week 14 zou ik het contract krijgen via de post, maar de boel op Schiphol ging dicht en er is geen 
werk voor mij bij de luchtvaartbeveiliging. 
Nu krijg ik een contract pas als ik ga werken en het virus weg is...  
Ik heb goed contact met personeelszaken van het bedrijf en zij garanderen ook mijn baan als alles 
weer normaal is. 
Omdat ik geen recht meer heb op WW, moest ik voor bijstand bij de gemeente aankloppen. Op 2 
april had ik daarvoor een telefonische intake. Die meneer zou er spoed achter zetten maar zei van 
de week wel dat ik uitvaartverzekeringen en eventuele levensverzekeringen zou moeten afkopen!” 
 


