Met deze extra tips haal je nog meer uit het webinar
Ga werken voor een uitzendbureau
Ben je benieuwd welk soort werk bij je past? Werken via een uitzendbureau is dé manier
om daarachter te komen! Tijdelijk werk brengt verschillende voordelen met zich mee:


de mogelijkheid om rond te kijken en vaardigheden te ontwikkelen



een opstap naar vast werk



niet vastzitten aan een lang opzegtermijn

Naast tijdelijk werk kan je bij een uitzendbureau ook terecht voor scholingsmogelijkheden,
loopbaanadvies en sollicitatietips.
Stel een vacature alert in
Vaak kun je je op de website van het uitzendbureau inschrijven voor een ‘vacature alert'. Je
krijgt dan automatisch bericht wanneer er nieuwe vacatures geplaatst zijn die aan jouw
zoekopdracht voldoen.
Doe uitzendwerk naast je uitkering
Als je werkt naast je uitkering, vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. En verdien je
jouw inkomsten (voor een deel) weer zelf. UWV verrekent een deel van de inkomsten met je
uitkering. Heb je voor een paar uur gewerkt via een uitzendbureau? Geef dit dan altijd door
aan UWV. Inkomsten en gewerkte uren in een uitzendbaan verschillen vaak per periode.
Daarom is het belangrijk dat je deze uren en inkomsten op tijd aan UWV doorgeeft.
Hoe geef je je uren en inkomsten door?
Het hangt af van jouw uitkering hoe je uitzendwerk aan UWV doorgeeft:


Heb je een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Kijk dan voor meer informatie
bij Doorgeven wijzigingen bij een uitkering.



Heb je een WW-uitkering? Kijk dan voor meer informatie bij Hoe geef ik wijzigingen
door in de WW?

Volg ook onze andere webinars
Wil je meer weten over werk zoeken, solliciteren, netwerken of hoe je jezelf presenteert?
Bekijk het overzicht van webinars en meld je direct aan. Of volg een webinar dat al is
geweest.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: webinar@uwv.nl.
Alvast veel succes!
Met vriendelijke groet,
UWV Webinarteam

