
Uitkering aanvragen. En nu?

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

U doet uw aanvraag
op www.utrecht.nl.

U maakt een afspraak voor 
de startbijeenkomst naar
werk via

In de startbijeenkomst 
naar werk leggen u uit wat 
wij van u verwachten 
bij het zoeken naar werk. 

U maakt een afspraak
voor een 
vervolggesprek. 

U hebt de informatie naar 
ons opgestuurd.

De eerste 4 weken gaat u zelf op zoek naar werk.

Week 5-8

Wij beoordelen of u recht 
op een uitkering hebt. 

U doet wat wij hebben
afgesproken in het 
vervolggesprek.

Week 8

Wij nemen een besluit 
over uw recht op 
uitkering. 

Maak uw afspraak via 
www.utrecht.nl/afspraakbijstand

Samen: voeren we een 
vervolggesprek. Dit 
gesprek gaat over 
manieren om aan het 
werk te komen. Neem uw 
werkopdracht mee. (CV, 
sollicitatiebewijzen, etc.)

Vakantie? Melden via:
www.utrecht.nl/vakantiemelden

U ontvangt na deze 
bijeenkomst thuis een 
brief. Hierin vragen 
wij u informatie i.v.m. uw 
aanvraag op te 
sturen.

Eventueel vragen wij aan 
u extra informatie.

U blijft zoeken naar werk. Wijzigingen? Geef deze altijd 
aan ons door via: 
www.utrecht.nl/wijzigingen

Afgesproken!

Bij Werk en Inkomen staat een 
goede dienstverlening voorop. 

Daar horen duidelijke afspraken bij. 
Voor u én voor ons. Zo weten we 
precies wat we van elkaar mogen 
verwachten.

Meer weten over uw rechten en 
plichten? Kijk op:
www.utrecht.nl/regelsbijstand

www.utrecht.nl/afspraakbijstand.



Utrecht.nl

Hebt u nog vragen? 

Hebt u nog vragen?  Kijkt u dan op: www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/veelgestelde-vragen/

Als u het  antwoord op uw vraag niet hebt kunnen vinden,  ga dan naar: www.utrecht.nl/contactformulier

Als u informatie naar ons toe moet sturen, ga dan naar: www. Utrecht.nl/contactformulier

Als u informatie naar ons moet sturen, 

maar dat niet digitaal kan, stuur deze dan naar Gemeente Utrecht

Werk en Inkomen

Antwoordnummer 9129

3500 ZA Utrecht

Als u uitkering krijgt en u wilt een wijziging doorgeven, ga dan naar: www.utrecht.nl/wijzigingsformulier

Als u een uitkering krijgt en wilt u een vakantie doorgeven, ga dan naar: www.utrecht.nl/vakantiemelden

Als u niet in staat bent digitaal contact op te nemen, zijn wij telefonisch 030-2865211

bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur

http://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/veelgestelde-vragen/
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