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Introductie
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Achtergrond

Mens Centraal
Het interbestuurlijke programma Mens Centraal (hierna: Mens Centraal) richt zich op het 
centraal stellen van mensen in overheidscommunicatie en dienstverlening en het 
bevorderen van samenwerking tussen alle overheidsorganisaties. Inzicht in de leefwereld, 
behoeften, verwachtingen en percepties van mensen (het burgerperspectief) is een 
randvoorwaarde om tot overheidscommunicatie en dienstverlening te komen waarin de 
mens daadwerkelijk centraal staat. Kwalitatief onderzoek dient in dit kader inzicht in de 
doelgroepbeleving te geven. 

Levensgebeurtenis ‘Ik word werkloos’
In de periode mei-juni 2021 heeft MARE in opdracht van Mens Centraal onder de 
doelgroep WW-gerechtigden onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de 
levensgebeurtenis ‘Ik word werkloos’. In dit onderzoek is gefocust op werkloos worden, 
WW aanvragen, werk zoeken en de weg van WW naar bijstand. Dit traject is opgevolgd 
door een tweede fase waarin op drie specifieke doelgroepen is ingezoomd: burgers die 
vanuit een flexbaan hun werk verliezen, zzp’ers die met hun bedrijf stoppen en werkende 
armen.

MARE heeft het kwalitatief onderzoek onder de drie specifieke doelgroepen uitgevoerd aan 
de hand van n=15 individuele interviews. In dit document worden de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen weergegeven alsook de bevindingen nader uiteengezet.
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Leeswijzer

Leeswijzer rapportage
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste conclusies, aanbevelingen 
en nadere bevindingen. Het document is als volgt opgebouwd:
• Ter introductie worden op de volgende slides de onderzoeksdoelstellingen en 

onderzoeksverantwoording weergegeven.
• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 

aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten.
• De resultatensectie vangt aan met een slide vooraf met betrekking tot de 

onderverdeling van de doelgroep. Vervolgens worden de overkoepelende 
bevindingen behandeld, te weten de context. 

• De resultatensectie gaat vervolgens dieper in op de inzichten die onder de drie 
doelgroepen zijn opgedaan met betrekking tot het proces van werkloos 
worden/bedrijfsbeëindiging, inkomensverlies en inkomensondersteuning.

• Tot slot worden inzichten uiteengezet met betrekking tot burgers die wél een 
manifeste behoefte hebben aan inkomensondersteuning vanuit hun situatie, 
maar hier géén gebruik van maken.

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief 
en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille van de 
leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek hebben gezegd of aangegeven. 

MARE
MARE voert onderzoek uit binnen het kader van ISO 20252:2019 (kwaliteit 
onderzoek) en ISO 27001:2017 (informatiebeveiliging). MARE conformeert zich 
tevens aan de richtlijnen van brancheorganisatie MOA wat betreft 
persoonsgegevens. Daarnaast voldoet MARE aan de overheidsnorm Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
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Onderzoeksdoelstellingen

Doel
Inzicht verkrijgen in de behoeften en wensen ten aanzien van dienstverlening en informatievoorziening vanuit de overheid als het gaat om werkloos worden/zijn, inkomensverlies 
en inkomensondersteuning. Dit vanuit het perspectief van burgers met een flexbaan die hun werk verliezen, zzp’ers die met hun bedrijf stoppen en werkende armen.

Meer specifiek inzicht in:
• Kennis, houding en gedrag ten aanzien van werkloos worden/zijn, 

inkomensverlies en inkomensondersteuning, inclusief 
instanties/informatiebronnen hieromtrent.

• Houding en verwachtingen ten aanzien van de overheid met betrekking tot 
het proces van werkloos worden/zijn, inkomensverlies en 
inkomensondersteuning.

• Verschillende fases/stappen in het proces van werkloos worden/zijn, 
inkomensverlies en inkomensondersteuning.

• Ervaren knelpunten in de informatievoorziening en dienstverlening vanuit 
de overheid. 

• Per fase/stap: 
o Algemene informatie- en hulpbehoefte;
o Mensen en organisaties waar men mee in contact komt;
o Momenten waarop men informatie/hulp zoekt;
o Middelen waar men gebruik van maakt;
o Behoeften en verwachtingen;
o Emoties en frustraties;
o Drijfveren en drempels.

Output
• Inzicht in de doelgroepbeleving (kennis, houding en gedrag) ten aanzien van werkloos worden/zijn, inkomensverlies en inkomensondersteuning.
• Inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van dienstverlening en informatievoorziening vanuit de overheid alsmede de ervaren knelpunten.
• Inzicht in aanknopingspunten en inspiratie ter optimalisatie van de dienstverlening en informatievoorziening vanuit de overheid.
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Onderzoeksverantwoording

Veldwerk
Het onderzoek is op 4, 8 en 11 november 2021 uitgevoerd via videobellen in 
Microsoft Teams.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van n=15 individuele interviews van 60 
minuten met burgers die te maken hebben met een van de volgende situaties:

• Burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen (n=5 interviews).
• Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen (n=5 interviews).
• Werkende armen (n=5 interviews).

De burgers die hebben deelgenomen, zijn geworven door een in marktonderzoek 
gespecialiseerd selectiebureau onder verantwoordelijkheid van MARE. Voor 
deelname aan dit onderzoek hebben zij een passende vergoeding ontvangen. 

Respondenten
In totaal n=15 respondenten, ingedeeld naar de volgende situaties: 
• n=5 burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen. Het kan hierbij gaan om 

een tijdelijke baan, oproepkrachten, uitzendkrachten of payrollers.
• n=5 zzp’ers die met hun bedrijf stoppen, maar dit niet doen ‘uit luxe’ of omdat zij 

simpelweg wat anders willen gaan doen.
• n=5 werkende armen met een gezinsinkomen rond het sociaal minimum. 

Voor allen geldt:
• Zijn woonachtig in Nederland en kunnen zich voldoende uitdrukken in de 

Nederlandse taal. 
• Zijn voldoende digitaal vaardig (om deel te kunnen nemen aan het onderzoek).

Spreiding op:
• Opleidingsniveau, loopbaan/arbeidsverleden en type beroep.
• Huishoudsamenstelling (inclusief een aantal alleenstaande ouders).
• Woonplaats, leeftijd en geslacht.
• Culturele/etnische achtergrond.

Projectteam
Het onderzoek is uitgevoerd door Rik Wester (Insight & Strategy) en Ilse 
Schoenmaker (Insight & Strategy). Tijdens het veldwerk is er digitaal meegekeken 
(livestream) door betrokkenen van Mens Centraal/de overheid.
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Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies algemeen

Rode draad ondanks verschillen
Burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen, zzp’ers die met hun bedrijf 
stoppen en werkende armen zijn gemêleerde subdoelgroepen. Het onderzoek laat 
zien dat het onderscheid tussen deze doelgroepen in praktijk niet zo strikt is als op 
papier; achter het profiel van een werkende arme kan het verhaal van een 
flexwerker die (herhaaldelijk) zijn baan heeft verloren of een zzp’er met 
economische tegenslag schuilgaan. Daarbij kan de context – denk aan het 
persoonlijke netwerk, demografische factoren als leeftijd en eerdere ervaring met 
werkloosheid – van waaruit men denkt, voelt en doet, en de werkloosheidssituatie 
en het proces die daarmee samenhangen, verschillen. 

Ondanks deze ‘complexiteit’ zijn er drie klantreizen te onderscheiden, waarbij 
verschillende typen inkomensondersteuning – WW, bijstand en 
inkomensondersteuning specifiek voor ondernemers, al dan niet in combinatie met 
toeslagen – een rol spelen en zijn er overkoepelende knel- en aandachtspunten te 
benoemen. Het betreft inzichten die grotendeels aansluiting vinden bij het 
onderzoek uit fase 1, het traject van werkloos worden tot bijstand. De klantreizen 
zijn in meer detail uiteengezet in de resultatensectie. Op deze en de hierop 
volgende slides volgen de belangrijkste hoofdconclusies.
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Conclusies met een doelgroep-brede relevantie (1)

De conclusies op deze en de volgende slide zijn doelgroep-breed van 
toepassing:

1. Een emotioneel beladen situatie en proces.
Het verliezen van werk of stoppen van een bedrijf heeft over het algemeen een 
grote emotionele impact. Het is een situatie waar je niet zelf voor kiest (baan 
verliezen) of noodgedwongen de keuze toe maakt (bedrijf stoppen) en daarmee is 
het gevoelsmatig een situatie die je ‘overkomt’. 

Verdriet om de ontstane situatie, schaamte over werkloosheid en (met name in het 
geval van bijstand) het benutten van inkomensondersteuning alsook onzekerheid 
over financiën en de toekomst zijn vrijwel altijd aan de orde. 

Voor een deel van de doelgroep geldt: In deze gevoelens van schaamte en 
onzekerheid voelt niet iedereen zich gekend. Begrip voor de persoonlijke context 
alsmede emotionele ondersteuning worden vaak gemist in het contact met de 
werkgever en overheidsinstanties.

2. Informatie is versnipperd en servicegerichtheid wisselt.
In het proces van werkloos worden en inkomensondersteuning aanvragen spelen 
het UWV (WW en NOW), de gemeente (bijstand en corona-steunmaatregelen in de 
vorm van Tozo/Bbz) en de Belastingdienst (toeslagen) een centrale rol. De route 
richting overheidsinstanties en ander werk wordt bewandeld op grond van:

• algemene kennis (dit geldt met name WW en toeslagen);
• eventuele eerdere ervaring met werkloosheid;
• alsook doen- en denkvermogen. 

Het initiatief om stappen te zetten en zaken te regelen ligt hoofdzakelijk bij de 
werkloze in kwestie. De mate waarin er naar informatie wordt gezocht, navraag 
wordt gedaan en wordt doorgepakt is sterk afhankelijk van wat hij/zij al weet/kent, 
hoe hij/zij zich voelt en hoe zelfredzaam hij/zij is. Het verloop en de beleving van 
het proces lopen daarmee uiteen.

Over het algemeen wordt de informatievoorziening en dienstverlening omtrent 
werkloosheid en inkomensondersteuning vanuit overheidsinstanties als versnipperd 
en persoonsafhankelijk ervaren. Instanties bieden online veel informatie, maar 
faciliteren als zijnde gescheiden loketten en ook daarbinnen weet men niet altijd 
zijn/haar weg te vinden. Dit maakt persoonlijk contact vaak noodzakelijk, waarbij het 
vaak afhangt van de contactpersoon of men zich begrepen en geholpen voelt.
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Conclusies met een doelgroep-brede relevantie (2)

3. Behoefte aan ondersteuning in brede zin.
Werkloos worden, inkomensondersteuning aanvragen en de weg naar de 
arbeidsmarkt opnieuw vinden betreft een betrekkelijk zelfstandig proces. In vrijwel 
alle fasen – werkloos worden/stoppen met een bedrijf, inkomensondersteuning 
aanvragen en een baan vinden – staat men open voor meer hulp en advies dan dat 
er nu in de regel wordt geboden/ ervaren. 

• Een belangrijk aandachtspunt in dit kader is de rol van de werkgevers bij ontslag; 
zij helpen werknemers beperkt op weg in het proces. 

• Een ander relevant punt: de rol van overheidsinstanties bij het vinden van werk. 
Mogelijkheden op het gebied van loopbaanbegeleiding zijn onbekend of worden 
betrekkelijk laat aangereikt, terwijl dit juist welkom is tijdens de soms moeilijke 
zoektocht naar werk.

• Voorts is er, in aansluiting op conclusie 2, winst te behalen als het gaat om 
oriënteren op/aanvragen van inkomensondersteuning. Inkomensondersteuning 
moet, naast het bieden van vervangend inkomen, ook gaan om ondersteuning in 
de zin van persoonlijk begrip, overzicht en inzicht. 

o Denk bij ‘overzicht’ onder andere aan helderheid bieden over welke vormen 
van inkomensondersteuning en overige voorzieningen relevant kunnen zijn 
alsook hoe de financiële overbruggingsperiode tussen werk verliezen en 
vervangend inkomen kan worden ondervangen. 

o Denk bij ‘inzicht’ onder nadere aan het zo snel mogelijk laten zien wat de 
financiële implicaties zijn van de (nieuwe) situatie alsook wat de impact is van 
financiële veranderingen op de hoogte van toeslagen. 
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Conclusies met relevantie voor een deel van de doelgroep

De conclusies op deze slide zijn van toepassing voor een deel van de 
doelgroep:

1. Te weinig bewust van mogelijke consequenties.
Mensen in een werkloosheidssituatie zijn niet geneigd om heel ver vooruit te kijken 
en na te denken over lange termijn consequenties van de situatie en de keuzes die 
men daarbinnen wel (of niet) maakt. In sommige gevallen heeft dit uiteindelijke 
grote, negatieve gevolgen.

Overmand door emoties kan het doen- en denkvermogen worden belemmerd en dit 
kan hierbij een factor zijn. Ook kan even afwachten en focussen op het hier en nu 
een bewuste overweging zijn, bijvoorbeeld in het geval van een zzp’er die hoopt op 
economisch betere tijden. Een gebrek aan inzicht kan ook een rol spelen; men staat 
er simpelweg niet bij stil wat de scenario’s voor de langere termijn kunnen zijn als er 
bijvoorbeeld (te) lang wordt gewacht met bedrijfsbeëindiging en het zoeken van 
ander werk. Of als men uit welwillendheid de eerste de beste baan aangrijpt, 
zonder stil te staan bij de arbeidsvoorwaarden en rechten die daaraan ontleend 
kunnen worden (in de toekomst, bij opnieuw ontslag).

Naast de hick-ups die men gaandeweg in het contact met overheidsinstanties 
ervaart, tekent een belangrijk knelpunt zich dan in sommige gevallen ook pas 
achteraf af: ‘als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik het anders aangepakt’. 
Oftewel, het meer bewust maken van de consequenties van keuzes die men 
gedurende het proces wel/niet maakt, is een belangrijk aandachtspunt.

2. Onjuist beeld over recht op inkomensondersteuning.
Onder burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen, zzp’ers die hun bedrijf 
stoppen en werkende armen is een groep te identificeren die weliswaar behoefte 
heeft aan (en mogelijk ook recht heeft op) inkomensondersteuning, maar hier geen 
gebruik van maakt. 

Onder deze groep leeft het idee dat zij wat betreft rechten ‘buiten de boot vallen’; 
een conclusie die op grond van een nauw vizier en een veelal beperkte (online) 
zoektocht is getrokken. Voor zover kennis en aannames reiken (focus op één 
specifieke regeling of wantrouwen richting de overheid) worden de mogelijkheden 
onderzocht, waarbij (mogelijk ten onrechte) een aanvraag voor 
inkomensondersteuning niet wordt doorgezet. Het belang van het (nog meer) 
bieden van overzicht (wat bestaat er zoal aan ondersteunende voorzieningen) en 
inzicht (wat kan dit wel/niet voor jou betekenen) wordt door deze groep 
onderstreept. 
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Aanbevelingen (1)

Om de dienstverlening vanuit de overheid te optimaliseren en de hulpbehoevende burger binnen de gebeurtenis werkloos worden meer houvast te geven, is het 
aan te bevelen een meer uitgesproken ‘vangnet’ te bieden en de soms ervaren ‘kloof’ tussen burger en overheidsinstanties te dichten. Naast het in praktische zin 
meenemen van de burger betekent dit ook oog hebben voor de persoon achter de casus.

Stroomlijn informatie meer.
Bekijk hoe informatie vanuit overheidsinstanties meer kan worden gestroomlijnd. 
Niet iedereen zal op grond van emoties, begripsniveau en instelling uiteindelijk 
evenveel weten en hier iets mee doen, maar in de basis kan het overzicht en inzicht 
dat de burger wordt geboden beter. 

 Een centraal platform kan ik dit kader kansrijk zijn, maar ook een meer 
pragmatische invulling in de vorm van checklists/stappenplannen die inzichtelijk 
maken wat er kan/moet, in welke volgorde/met welke prioriteit en wat mogelijke 
vervolgstappen en consequenties zijn, kan behulpzaam zijn.

 Relevante aspecten als het gaat om ‘overzicht’: welke voorzieningen zijn er en 
via welke overheidsinstanties kun je hier aanspraak op maken; welke plichten 
gelden er; welke termijn gelden er voor aanvraag, goedkeuring, vervangend 
inkomen en tips voor hoe je de tussenliggende periode financieel kunt 
overbruggen.

 Relevante aspecten als het gaat om ‘inzicht’: zo snel als mogelijk inzicht in het 
(nieuwe) persoonlijke financiële plaatje; inzicht bieden in de impact van 
inkomensverandering op toeslagen alsook bijvoorbeeld op bijstand.

Service de burger pro-actief.
Wees zo pro-actief mogelijk in het contact met de doelgroep(en) en attendeer op 
middelen die voorhanden zijn (dat zijn er immers meer dan de burger nu vaak 
weet). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fase waarin men zoekt naar nieuw en 
passend werk. Maak werkzoekende (meer) bewust van cursussen en 
loopbaanbegeleiding die beschikbaar zijn.

Trigger (meer) om na te denken over consequenties.
Het punt dat mensen zich soms te weinig bewust zijn van de mogelijke 
consequenties van keuzes op termijn, is een nieuw inzicht ten opzichte van het 
eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden. Bekijk op welke manier mensen 
behoed kunnen worden voor keuzes die achteraf de verkeerde keuzes blijken en 
(nog) grote(re) gevolgen met zich meebrengen.
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Aanbevelingen (2)
 Het is niet realistisch om burgers vanuit overheidsinstanties te ontmoedigen om 

werk aan te nemen dan wel te motiveren om eerder te stoppen met hun bedrijf, 
maar de inzet van ervaringsverhalen/tutorials is te overwegen. Zogezegd ‘zachte’ 
adviezen die de burger aan het denken zetten en helpen bij het maken van de 
(juiste) keuzes.

Houd oog voor emoties.
Houd in dienstverlening en communicatie rekening met de emotionele context 
rondom werkloos en de noodzaak tot inkomensondersteuning. Het tonen van begrip 
– in vorm/toon en inhoud – is cruciaal in alle fasen van het proces, omdat 
gevoelens van schaamte en onzekerheid vaak blijven spelen tot de situatie ten 
goede is gekeerd en men uit de werkloosheidssituatie komt.

Begin bij de werkgever.
Naast de optimalisatiepunten met betrekking tot de dienstverlening en 
communicatie vanuit de overheid bevestigt ook dit onderzoek dat er aan de kant 
van werkgevers nog een kans ligt om burgers die een traject van werkloosheid en 
inkomensondersteuning ingaan beter te begeleiden. 

 Het is in dit kader te overwegen om vanuit de overheid een informatiepakket te 
ontwikkelen dat op een laagdrempelige manier door werkgevers aan 
werknemers kan worden aangeboden bij ontslag.
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Resultaten
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Vooraf: Onderverdeling onderzoeksdoelgroep (1)
Voor de drie subdoelgroepen – mensen met een flexbaan die hun werk verliezen, 
zzp’ers die hun bedrijf stoppen en werkende armen – geldt overkoepelend:

• De situaties van werkloos worden, inkomensverlies ervaren en 
inkomensondersteuning krijgen, lopen sterk uiteen. Vrijwel geen situatie is 
hetzelfde. Dit sluit aan bij de onderzoeksbevindingen van het eerdere onderzoek 
onder WW-gerechtigden. Daarin kwam reeds naar voren dat de aanleiding om 
werkloos te worden en het proces dat men vervolgens doorloopt en ervaart, van 
persoon tot persoon verschillen.

• De subdoelgroepen zijn enigszins overlappend. Zo kan iemand die een flexbaan
heeft en zijn/haar werk verliest ook tot de subdoelgroep werkende armen 
behoren. De verwachting dat de drie subdoelgroepen kunnen overlappen, is in 
dit onderzoek dan ook bevestigd.

Op basis van bovenstaande bevindingen is de resultatensectie als volgt ingedeeld:

• Context: De factoren die van invloed zijn op het proces dat men doorloopt en hoe 
men dit in praktisch en emotioneel opzicht ervaart, worden uiteengezet.

• Klantreizen: Er wordt een drietal klantreizen gevisualiseerd en toegelicht. Op 
grond van bovenstaande bevindingen – sterk uiteenlopende situaties en overlap 
tussen de subdoelgroepen – zijn niet strikt de drie subdoelgroepen als 
uitgangspunt genomen, maar wordt er per klantreis een koppeling gemaakt met 
een bepaalde vorm van inkomensondersteuning vanuit de overheid.

Meer concreet zijn de volgende drie klantreizen nader uitgewerkt:

• Klantreis burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen/ WW: Een 
(herhaaldelijke) situatie van werkloosheid, inkomensverlies en 
inkomensondersteuning in de vorm van WW, veelal in combinatie met toeslagen. 
Deze klantreis biedt bevestiging en verrijking ten opzichte van het eerder 
onderzoek onder WW-gerechtigden.

• Klantreis zzp’ers die stoppen met hun bedrijf/ (directe) bijstand: Een situatie van 
werkloosheid, inkomensverlies en inkomensondersteuning in de vorm van 
(directe) bijstand, veelal in combinatie met toeslagen. 
o NB Tijdens het onderzoek is n=1 burger met een flexbaan (dus géén zzp’er) 

en bijstand geïnterviewd, waarbij bijstand vooraf is gegaan door WW. De 
WW-fase heeft zich echter dermate lang geleden afgespeeld (lees: meer dan 
tien jaar) dat de herinnering hieromtrent te beperkt is om er een aparte 
klantreis op te baseren. De opgedane inzichten omtrent ondersteuning in de 
vorm van bijstand zijn geïntegreerd in de onderhavige klantreis.

• Klantreis zzp’ers die stoppen met hun bedrijf/ specifiek op ondernemers gerichte 
inkomensondersteuning: Een situatie van werkloosheid, inkomensverlies en 
inkomensondersteuning in de vorm van op ondernemers gerichte 
inkomensondersteuning (lees: corona-steunmaatregelen), veelal in combinatie 
met toeslagen.
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Vooraf: Onderverdeling onderzoeksdoelgroep (2)
Een klein deel van de (onderzoeks)doelgroep heeft géén gebruik gemaakt van 
inkomensondersteuning. In deze gevallen is er wél geïnformeerd naar mogelijke 
voorzieningen, maar heeft men de (mogelijk foutieve) conclusie getrokken nergens 
aanspraak op te maken. De situaties waar het om gaat zijn te verschillend om ze 
onder te brengen in één klantreis, maar de belangrijkste bevindingen worden 
uiteengezet op de slide na de drie klantreizen.
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Context: Een situatie die je overkomt (1)
Wat betreft het deel van de (onderzoeks)doelgroep dat werkloos is geworden, is het 
opvallend dat zij vaak het gevoel hebben dat de situatie hen is ‘overkomen’. Dit 
inzicht sluit aan bij de bevindingen van het eerdere onderzoek onder WW-
gerechtigden. Dit heersende gevoel kan worden verklaard door het feit dat werkloos 
worden niet op eigen initiatief is (ontslagen worden) óf wel op eigen initiatief is, 
maar dan wel gedwongen door externe omstandigheden (stoppen bedrijf).

Eveneens opvallend is dat men de situatie sterk van moment tot moment bekijkt en 
niet snel geneigd is om heel ver vooruit te denken gedurende het proces. Deze 
afwachtende houding hangt met diverse aspecten samen:

• Overmand door emoties: De emotionele impact van werkloos worden of je bedrijf 
stoppen is doorgaans groot en dit belemmert het denk- en doenvermogen. Met 
name in de fase rondom ontslag of bedrijfsbeëindiging acht men zich veelal niet 
in staat om (ver) vooruit te kijken.

• Vertrouwen op verandering: Men verwacht snel weer aan het werk te kunnen 
(vooral als men net en voor het eerst werkloos is óf nooit langdurig werkloos is 
geweest) of de business weer op te kunnen pakken. Zo hebben sommige zzp’ers
gedurende de coronacrisis (dit betreft in bijna alle gevallen de aanleiding om te 
stoppen met het bedrijf) lange tijd het vertrouwen gehad dat het tij zou keren en 
het bedrijf overeind zou kunnen blijven. Het nadenken over het scenario na 
bedrijfsbeëindiging is dan steeds vooruitgeschoven.

• Onbewust van belang: Met name wanneer een situatie van werkloosheid en 
inkomensverlies zich voor het eerst aandient, heeft men beperkt overzicht van 
(mogelijk) te nemen stappen alsook weinig inzicht in wat de consequenties van 
een bepaalde keuze kunnen zijn. De relevantie om te denken in scenario’s voor 
de langere termijn overziet met spontaan dan ook niet. Een deel van de 
(onderzoeks)doelgroep stelt dat zij achteraf bezien andere keuzes had gemaakt 
en hier in een eerder stadium over na had moeten denken.

Moment eerste oriëntatie 
Hoewel men niet heel ver vooruit denkt gedurende het proces, start de eerste 
oriëntatie op inkomensondersteuning (‘waar heb ik eventueel recht op’) doorgaans 
al wel snel nadat men ontslagen wordt (lees: bij kennisneming ontslag tot enkele 
weken daarna). Zzp’ers die moeite hebben om hun bedrijf overeind te houden 
(binnen de kaders van dit onderzoek door corona) oriënteren zich ook al vrij snel na 
verslechtering van de bedrijfssituatie op mogelijke inkomensondersteuning. 

Het is opvallend dat men gedurende de overbruggingsperiode tussen het 
baanverlies en inkomensondersteuning uitsluitend denkt aan eigen reserves 
aanspreken of geld lenen (van naasten). Andere mogelijkheden zijn niet bekend en 
men is ook niet attent gemaakt op alternatieven. 
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Context: Een situatie die je overkomt (2)

“Ik werkte hiervoor ruim tien jaar in 
de tuinbouwsector. Het bedrijf ging 
reorganiseren en toen ben ik 
ontslagen. Het ging vrij plotseling 
allemaal.”

Vrouw, 42 jaar  
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’

“Door corona lag mijn bedrijf 
ineens stil. Maar ja, je bent toch 
een ondernemer en gaat er steeds 
vanuit dat de situatie ook zo weer 
kan veranderen.”

Man, 38 jaar
Subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’
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Context: Beïnvloedende factoren proces (1)
Diverse factoren zijn van invloed op het proces dat men doorloopt met betrekking 
tot werkloos worden, inkomensverlies en inkomensondersteuning alsook hoe men 
dit in praktisch en emotioneel opzicht ervaart. Deze factoren zetten we op de deze 
en de volgende slides uiteen.

Kennis en ervaring
De stappen die men gedurende het proces zet, zijn deels gebaseerd op algemene 
kennis, zoals dat WW via het UWV kan worden aangevraagd. Daarnaast putten 
sommigen uit kennis die is opgedaan tijdens een opleiding, op het werk (denk aan 
iemand met een HR-functie) of op grond van eerdere ervaring met werkloosheid en 
inkomensverlies. 

Persoonlijke netwerk
Het netwerk waar iemand op kan terugvallen voor ondersteuning, is van grote 
invloed. Het kan hierbij gaan om hulp vanuit professionele kring (bijvoorbeeld een 
coach of een collega-ondernemer), maar ook om privécontacten (bijvoorbeeld een 
goede vriendin met soortgelijke ervaring). Op het persoonlijke netwerk steunt men 
primair voor advies, maar van financiële steun (geld lenen) is soms ook sprake. Niet 
iedereen beschikt echter over een (rijk) persoonlijk netwerk; sommigen missen een 
dergelijk ‘vangnet’ en voelen zich erg alleen staan in het proces.

Mate van zelfredzaamheid
De mate van zelfredzaamheid gedurende het proces hangt samen met:

• De geestelijke situatie van een persoon en de impact hiervan op het denk- en 
doenvermogen. Zo lijkt er in sommige gevallen sprake van psychische 
problemen, wat de zelfredzaamheid van de persoon in kwestie beperkt.

• De instelling waarover iemand beschikt. Met name zzp’ers gaan ‘van nature’ niet 
snel bij de pakken neerzitten en houden graag de regie.

• De emotionele toestand van een persoon. Zoals is aangestipt en ook in het 
eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden naar voren is gekomen, kan de 
emotionele impact van werkloos worden groot zijn. Het verliezen van werk en de 
noodzaak tot het gebruik maken van inkomensondersteuning gaan vaak gepaard 
met gevoelens van schaamte en verdriet. Dit dwarsboomt de burger.

Beeld overheid
Een deel van de (onderzoeks)doelgroep heeft, door mediaberichtgeving 
(toeslagenaffaire) en verhalen via via, weinig vertrouwen in de overheid en is bang 
om ‘het fout te doen’. In dat geval worden er drempels ervaren om bij instanties aan 
te kloppen voor advies en ondersteuning. Dit kan ertoe leiden dat men instanties 
mijdt en geen uitkering aanvraagt, maar het kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat 
men in het proces juist positief wordt verrast over de werkwijze van instanties.
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Context: Beïnvloedende factoren proces (2)

Demografische aspecten
Op het gepercipieerde proces zijn ook meer demografische aspecten van invloed:

• Leeftijd: Met name als je op oudere leeftijd werkloos wordt, is het moeilijk om een 
baan te vinden en de hoop te houden om uit de werkloosheidssituatie te komen.

• Afkomst: Burgers met een migratie-achtergrond hebben soms het gevoel dat hun 
afkomst tegen hen werkt bij het vinden van werk.

• Samenstelling huishouden: Kun je terugvallen op het inkomen van een partner? 
Zijn er kinderen waar je ook verantwoordelijkheid voor hebt? Met wie je woont is 
van invloed op de financiële druk die gedurende het proces wordt ervaren en op 
de gepercipieerde urgentie om aan ander werk te komen. 

• Financiële basis: De hoogte van het inkomen en de levensstandaard vóór 
werkloosheid alsook de mate waarin men over een financiële buffer beschikt, zijn 
van invloed op de mate waarin men financieel concessies moet doen, stress 
ervaart en urgentie voelt om de situatie te veranderen. Overigens geldt dat ook 
als men beschikt over spaargeld, het niet echt goed voelt om hier kosten van 
levensonderhoud mee af te dekken.

• Type woning: De mate van stress en de urgentie tot verandering die men 
gedurende het proces percipieert, worden ook beïnvloed door woonlasten. Zo 
kan er extra druk worden ervaren als er vlak voor ontslag intrek is genomen in 
een koophuis.

“Na jarenlang als zzp’er te 
hebben gewerkt in de culturele 
sector, raakte ik wegens corona 
mijn werk kwijt. Op mijn leeftijd 
kom je niet zomaar weer aan het 
werk. Het is heel lastig.”

Vrouw, 55 jaar
Subdoelgroep ‘Werkende armen’
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Context: Belangrijkste bronnen en partijen
De belangrijkste bronnen en partijen waar men in het proces van werkloos worden, 
inkomensverlies en inkomensondersteuning mee te maken heeft, zijn:

Internet
De zoektocht naar informatie over inkomensondersteuning en werk start doorgaans 
op het internet. Soms wordt direct de website van een relevante instantie als het 
UWV bezocht, maar er wordt ook vaak gezocht via Google op basis van globale 
zoektermen.

Persoonlijke netwerk
Zoals aangestipt, wordt het persoonlijke netwerk vaak geraadpleegd voor 
informatievoorziening en soms ook voor financiële ondersteuning. Men ervaart 
vanuit het persoonlijke netwerk in emotionele en praktische zin veel steun. Indien 
men niet op de dergelijk ‘vangnet’ kan terugvallen, wordt dit als een gemis ervaren.

Instanties
Instanties – het UWV voor WW; de gemeente voor bijstand en overige 
voorzieningen voor minima alsook bij corona-steunmaatregelen; de Belastingdienst 
voor toeslagen – spelen doorgaans een prominente rol in het proces. De manier 
waarop zij acteren – helderheid inhoud, toonzetting en financiële steun – is van 
grote invloed op hoe men het proces in zijn geheel ervaart.

Contact met instanties verloopt vaak digitaal (via portals, websites en e-mail), maar 
de wens tot meer persoonlijk contact (bellen of face-to-face) wordt groter naarmate 
de informatiebehoefte persoonlijker en specifieker wordt. 

Boekhouder
Voor wat betreft ondernemers is er in sommige gevallen sprake van ondersteuning 
door een boekhouder. De boekhouder kan attenderen op mogelijke vormen van 
inkomensondersteuning en een adviserende rol hebben, maar neemt soms ook het 
gehele aanvraagproces voor een corona-steunmaatregel uit handen. In een 
dergelijk geval heeft de ondernemer weinig zicht op hoe het aanvraagproces is 
verlopen. Wat dan telt, is of inkomensondersteuning met succes is aangevraagd.
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Context: Partijen met een beperkte rol
Een aantal partijen speelt (desgevraagd) niet tot nauwelijks een rol gedurende het 
proces van werkloos worden, inkomensverlies en inkomensondersteuning:

De werkgever
Conform het eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden speelt de werkgever over 
het algemeen een beperkte rol in een situatie van werkloosheid. Soms wordt er wel 
een outplacementregeling aangeboden, maar doorgaans wordt men niet of zeer 
beperkt op weg geholpen door de werkgever en moet de werknemer zelf uitzoeken 
welke mogelijkheden/rechten en plichten er zijn na uitdiensttreding.

Belangenorganisaties
In sommige gevallen speelt FNV in de periode rondom het ontslag een rol. Het gaat 
hierbij dan vooral om advies en bemiddeling bij een reorganisatie. In de verdere 
klantreis spelen belangenorganisaties vrijwel geen rol. Zzp’ers benaderen KVK 
bijvoorbeeld niet als zij (overwegen te) stoppen met hun bedrijf en andersom wordt 
hen (voor zover er herinnering is) ook geen advies aangeboden.

Banken
Voor kleine ondernemers en werknemers die ontslag krijgen, is de bank vaak geen 
logische hulpbron. Ondernemers met een bankrelatie die behoefte hebben aan 
financiële steun, percipiëren banken als onwelwillend om dergelijke hulp te bieden.

“Ik had een Amerikaanse 
werkgever, daar hebben ze een 
hekel aan Nederlands 
arbeidsrecht. Ik heb, mede op 
basis van mijn functie, alles zelf 
moeten regelen.”

Vrouw, 31 jaar  
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’
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Context: Primaire wakkerliggers (1)
De grootste wakkerliggers in een situatie van werkloosheid, inkomensverlies en 
inkomensondersteuning zijn:

De financiële situatie
De financiële impact van werkloos worden of stoppen met een bedrijf kan (zeer) 
groot zijn. In het geval van een lager inkomensniveau is men er vaak wel al aan 
‘gewend’ om zuinig te leven, maar een situatie van werkloosheid zorgt er vrijwel 
altijd voor dat er concessies moeten worden gedaan in het uitgavenpatroon. Veelal 
is er ook sprake van oplopende schulden. Spaargeld en/of het lenen van geld bij 
naasten kunnen in financieel opzicht wat lucht bieden, maar dit vermindert stress 
over de financiële situatie niet per se.  

Het vinden van werk
Sommigen vinden vrij snel na werkloos te worden weer werk, maar niet iedereen 
komt in perceptie gemakkelijk aan het werk. De eisen die men stelt aan een nieuwe 
baan, lopen uiteen. De een is vooral gericht op weer zo snel mogelijk aan het werk 
komen ongeacht de functie en arbeidsvoorwaarden (vaak bij wijze van 
tussenoplossing), terwijl de andere selectiever is en gefocust is op vacatures die 
voor wat betreft profiel en voorwaarden vergelijkbaar zijn met de situatie vóór 
werkloosheid. Conform het eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden geldt over 
het algemeen dat naarmate de werkloosheidssituatie langer duurt, de bereidheid 
om concessies te doen bij het vinden van werk, toeneemt.

Leeftijd en afkomst zijn, zoals al is aangestipt, in perceptie belemmerende factoren 
bij het vinden van werk. Alle inspanning om ander werk te vinden ten spijt, ervaren 
vijftigplussers het vaak als zeer moeilijk om er weer tussen te komen op de 
arbeidsmarkt. Onder burgers met een migratie-achtergrond die in 
sollicitatieprocedures vaker zijn afgewezen, leeft het idee dat hun sollicitatiebrief op 
grond van afkomst terzijde wordt geschoven.

Noot: Soms lijkt er bij het vinden van werk een berekenende houding aan te worden 
genomen, teneinde aanspraak te kunnen blijven maken op inkomensondersteuning 
vanuit de overheid. Een voorbeeld in dit kader is een bijstandsgerechtigde die het 
aantal betaalde arbeidsuren beperkt beoogt te houden en dit derhalve ook 
meeweegt bij het zoeken naar werk.

Gevoelens van schaamte
Een situatie van werkloosheid, inkomensverlies en inkomensondersteuning gaat, 
zoals is aangestipt en conform het eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden, 
gepaard met een gevoel van schaamte/gezichtsverlies. Het idee leeft dat je in een 
werkloosheidssituatie niet van nut bent alsook dat je hierop wordt aangekeken door 
de samenleving/je omgeving. Het aanvragen van inkomensondersteuning wordt 
door sommigen eerder ervaren als een drempel dan een recht; dit geldt met name 
voor ondersteuning in de vorm van bijstand (stigma). WW is minder beladen dan 
bijstand, omdat men dit vaak wel als een recht ziet dat is opgebouwd via werk.
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Context: Primaire wakkerliggers (2)

“Ik werkte naast mijn bedrijf al 16 
uur per week bij de bibliotheek. De 
afwijzingen die ik nu krijg als ik 
solliciteer, zijn heel algemeen 
verwoord. Ik heb echter de indruk 
dat mijn afkomst een rol speelt.”

Vrouw, 48 jaar
Subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’

“Ik heb ooit eens kort in de 
bijstand gezeten, op dat pad wil ik 
nooit meer terecht komen. Bij de 
bijstand heb ik een naar beeld. 
Voor je gevoel word je ook beperkt 
in je vrijheid.”

Vrouw, 55 jaar
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’

Pagina 25



Context: Werknemer versus ondernemer
Over het algemeen is met betrekking tot werkloosheid, inkomensverlies en  
inkomensondersteuning een verschil te bespeuren in de houding en beleving van 
werknemers die ontslagen worden versus ondernemers die hun bedrijf stoppen:

• Werknemers betrekken het werkloos worden sterk op zichzelf, hoewel de 
aanleiding voor ontslag ook buiten henzelf kan liggen (denk aan een 
reorganisatie). Ondernemers betrekken de ontstane situatie daarentegen op een 
maatschappelijk probleem (lees: economische tegenspoed door corona).

• Ondernemers zien ‘risico’ als onderdeel van hun werk en tegenslag (door 
corona) met bedrijfsbeëindiging tot gevolg plaatsen zij vaak ook in dat licht. Voor 
werknemers geldt dit niet. Het is weliswaar afhankelijk van arbeidsvoorwaarden 
hoeveel zekerheid men ervaarde in een functie, maar vanuit een 
werknemerspositie ziet men tegenslag/ontslag niet als een risico van het vak.

• Ondernemers zijn doorgaans aanpakkers en houden graag zelf de touwtjes in 
handen. Dit is ook terug te zien in het proces dat zij doorlopen als zij stoppen 
met hun bedrijf. Ze zijn, zoals is aangestipt, geneigd tot optimisme (soms met de 
consequentie dat ze een onrendabele bedrijfssituatie lang in stand houden) en 
zoeken zaken graag zelf uit. Hoewel werknemers die hun baan verliezen ook 
welwillend en zelfredzaam kunnen zijn, voelen zij zich ten opzichte van 
ondernemers vaak wel meer alleen staan in het proces en vinden zij het feit dat 
de bal vaak bij jezelf ligt betrekkelijk moeilijk.

“Tegenslagen horen bij 
ondernemen, dat is nu eenmaal 
zo. Kijk, ik was ook niet de 
enige bij wie het werk stil kwam 
te vallen. Corona was een klap 
voor bijna alle ondernemers.”

Man, 53 jaar  
Subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’
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Klantreis
Burgers die vanuit een flexbaan hun werk verliezen
Inkomensondersteuning: WW 

In dit overzicht zijn de belangrijkste/meest bepalende punten 
uitgelicht. Op de volgende slides staan we uitgebreider stil bij 
de verschillende onderdelen.

NB Deze klantreis heeft betrekking op de subdoelgroepen ’Vanuit een flexbaan werk verliezen’ en ‘Werkende armen’ (met WW-ervaring).
De focus van dit deel van de onderzoeksdoelgroep ligt bij WW en het vinden van werk en (nog) niet bij eventueel recht op bijstand.   Pagina 27



Toelichting fase 1
Het verlies van werk

De reden dat iemand zijn/haar baan verliest, verschilt: arbeidsconflict, economische 
tegenslag door corona, reorganisatie, etc. De een heeft herhaaldelijk te maken 
gehad met werkloosheid en veel ervaring als flexwerker, de ander is na jarenlang 
vast dienstverband gaan flexwerken en verliest opnieuw zijn/haar baan. Ongeacht 
de achtergrond, wordt het verliezen van werk veelal als een klap ervaren en heeft 
men enige tijd nodig dit te laten bezinken. Zoals reeds uiteengezet, is er vaak 
sprake van schaamte alsook van schroom om bij instanties aan te moeten kloppen.

Wat doorgaans volgt is een emotioneel beladen en onzekere periode. Hoe sterk 
men dit ervaart, hangt samen met de benoemde contextuele factoren: heb je een 
partner waar je op kunt terugvallen, wat is je leeftijd en heb je het vertrouwen om 
weer snel aan het werk te komen, etc. 

Vanuit de werkgever wordt men doorgaans beperkt begeleid in het proces dat volgt. 
Over wat de consequenties zijn van een bepaalde flexwerk-constructie bij 
baanverlies, heeft men over het algemeen niet eerder nagedacht (tenzij men al 
vaker met werkloosheid te maken heeft gehad). Om zelf wat grip te krijgen en rust 
te creëren, oriënteert men zich vaak al even kort op wat er bij werkloosheid komt 
kijken en dan met name op hoeveel geld men straks bij benadering kan/zal krijgen.

Vragen/zorgen (met name emotioneel van aard):
• Kan ik straks nog wel rondkomen?
• Wat zijn mijn rechten/plichten en wat komt er straks op mij af?
• Wat vindt mijn omgeving hiervan?

Touchpoints:
• Werkgever (specifiek leidinggevende/HR) en vakbond/advocaat.
• Partner, familie, vrienden en/of collega’s.
• Google en UWV-website.

Aandachtspunten:
• Baat bij grip/houvast: De eerste fase betreft een onzekere fase waarin men met 

name gebaat lijkt te zijn bij duidelijkheid en houvast. 
• Grote rol werkgever: Men is in eerste instantie afhankelijk van hoe de werkgever 

(en eventueel de omgeving) met de situatie omgaat. Als zodanig ligt de grootste 
mogelijkheid om duidelijkheid en houvast te creëren (wat komt er bij 
werkloosheid kijken, waar krijgt de persoon in kwestie mee te maken, waar kan 
de persoon in kwestie terecht met vragen) bij de werkgever. Het onderzoek laat, 
conform het eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden, zien dat werkgevers 
niet tot nauwelijks invulling geven aan deze rol. Soms is er wel sprake van een 
outplacementtraject (reorganisatie), maar wordt er geen verdere 
ondersteuning/gidsing aangeboden als men daar vanaf ziet.
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Toelichting fase 2
Oriënteren op nieuwe situatie (1)

Het UWV Is de enige echte constante waar men bij werkloosheid aan denkt een 
mee te maken krijgt Deze instantie vormt zogezegd de spil in het proces van een 
vervangend inkomen regelen tot een nieuwe baan zoeken/vinden en weer aan het 
werk gaan. Daarnaast speelt de toeslagentak van de Belastingdienst, als men daar 
al niet mee te maken had, vanaf dit moment een rol. 

Het nader oriënteren verloopt in eerste instantie online, maar er volgt veelal 
telefonisch contact om de persoonlijke situatie beter in kaart te brengen. Het betreft 
dan met name contact met het UWV; de online informatie is in perceptie te weinig 
overzichtelijk en/of biedt te weinig houvast. Indien met herhaaldelijk met 
werkloosheid en WW te maken heeft gehad, heeft men logischerwijs al meer kennis 
van rechten/plichten en de impact. De informatiebehoefte is dan minder groot.

Voor wat betreft toeslagen wordt doorgaans zuiver op basis van online informatie 
ingeschat waar men recht op heeft. Was er al sprake van toeslagen, dan informeert 
men niet nader. Immers, die financiële situatie verslechtert. Wat de consequenties 
zijn van het veranderend inkomen voor de toeslaghoogte vraagt men zich niet af.

Hoewel men in deze fase praktische vragen en pro-actief uitzoekwerk centraal 
staan, zijn verdriet en schaamte over de werkloosheidssituatie vaak nog weldegelijk 
aan de orde. Sommigen voelen zich gesteund door naasten of (ex)-collega’s, maar 
niet iedereen ervaart dergelijke steun.

Vragen/zorgen (met name praktisch van aard):
• Hoe zien mijn/onze huidige inkomsten en uitgaven eruit (specifiek vaste lasten)?
• Waar heb ik recht op vanuit de overheid en welke plichten zitten daar aan vast?
• Hoe ziet mijn inkomen er straks uit (hoogte en duur uitkering, aanvullingen)?
• Wat moet ik allemaal regelen en hoe moet ik dit regelen?

Touchpoints:
• Google (zoektermen als ‘hoogte WW-uitkering’, ‘toeslagen’).
• Overheidswebsites, primair UWV.nl (inclusief rekenhulp) en de Belastingdienst.
• Eventueel bellen met het UWV en/of de Belastingdienst.
• Partner, familie, vrienden en/of (ex-)collega’s.

Aandachtspunten:
• Baat bij een toegespitst overzicht: Teneinde meer grip te krijgen op de nieuwe 

situatie, is men gebaat bij een overzicht van geldstromen, bij voorkeur 
toegespitst op de persoonlijke financiële situatie. 

• Mogelijkheden overbruggingsperiode: Kennis van de mogelijkheden om de 
periode tussen uitdiensttreding en het ontvangen van inkomensondersteuning te 
overbruggen, anders dan spaargeld aanboren (waar niet iedereen over beschikt) 
of geld lenen van naasten, is beperkt. 

• Baat bij inzicht in consequenties: Men kan bewuster worden gemaakt van de 
consequenties van veranderend inkomen voor toeslagen (wat betekent het voor 
je toeslagen nu je minder gaat verdienen).

NB Aan eventueel recht op bijstand is door het deel van de onderzoeksdoelgroep dat te maken heeft met WW (nog) niet nagedacht. Pagina 29



Toelichting fase 2
Oriënteren op nieuwe situatie (2)

“Ik miste duidelijkheid over wat je 
moet regelen en waar je toe 
verplicht bent bij WW. Er is veel 
info, maar je moet er zelf je weg in 
vinden. Je bent blij als je wat vindt 
en het begrijpt.”

Vrouw, 61 jaar
Subdoelgroep ‘Werkende armen’

“Een vriendin van mij heeft eens in 
dezelfde situatie gezeten, zwanger 
zijn en werkloos worden. Aan haar 
heb ik veel gehad, ze begreep waar 
ik mee te maken had en heeft me 
echt op weg geholpen.”

Vrouw, 31 jaar
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’
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Toelichting fase 3
Het regelwerk (1)

Hoe proces van een WW-uitkering aanvragen (online indienen en noodzakelijke 
gegevens meesturen) in zijn werk gaat, laat zich na enige oriëntatie doorgaans 
eenvoudig wijzen. Het aanvraagproces wordt vrij snel opgestart, direct of binnen 
enkele weken nadat men te horen heeft gekregen werkloos te worden.

• Met de online omgeving kan men goed uit te de voeten. Een enkeling heeft 
ervaring met storing van de website, wat de ‘angst’ voedt om fouten te maken 
(verkeerd of te laat indienen). Daarbij is er soms enige verwarring over het 
onderscheid tussen MijnUWV en de Werkmap (wat doe je waar).

• Bij nadere vragen wordt het UWV telefonisch geraadpleegd. Ervaringen zijn 
overwegend positief, de toonzetting is prettig en men is behulpzaam. Sommigen 
missen echter een vast aanspreekpunt en face-to-face contact. 

Na het indienen van de WW-aanvraag krijgt men te maken met een black box. Tot 
het moment van toekenning blijft het ongewis 1) of men WW krijgt, 2) hoe hoog het 
precieze bedrag is en 3) binnen welke termijn (er wordt alleen een maximale 
beslistermijn gecommuniceerd). Daarbij mist men de garantie dat de aanvraag 
goed is ingediend. Dit voedt de (financiële) onzekerheid en wordt als (zeer) 
onprettig ervaren. Ondertussen kan men in perceptie ook nergens terecht om 
helderheid te krijgen en is het dus echt zuiver een kwestie van afwachten.

Vragen/zorgen (met name praktisch van aard):
• Hoe vraag ik een vervangend inkomen (primair WW, in enkel geval 

voorafgegaan door WAZO wegens zwangerschap) aan?
• Hoe/wanneer weet ik of de aanvraag is gelukt?
• Om welk(e) bedrag(en) gaat het definitief en in binnen welke termijn ontvang ik 

het vervangend inkomen?

Touchpoints:
• UWV.nl en/of werk.nl (specifiek de online omgeving).
• Additionele digitale informatie via het UWV (toelichtende e-mail).
• Eventueel bellen met het UWV.
• Toeslagen.nl.
• Eigen netwerk.

Aandachtspunten:
• Baat bij zekerheid: In perceptie blijft het vaak gissen tot je na toekenning van de 

aanvraag van een uitkering daadwerkelijk een bepaald bedrag op je rekening 
bijgestort ziet worden. De termijn waarbinnen dit gebeurt, is eveneens 
onduidelijk. 
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Toelichting fase 3
Het regelwerk (2)

Naast het aanvragen van WW wordt er, afhankelijk van of men hier recht op heeft, 
zorg- en/of huurtoeslag aangevraagd of de nieuwe financiële situatie ten behoeve 
van de toeslagen doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt 
in perceptie over veel relevante, persoonlijke informatie en werkt sterk 
geautomatiseerd. Het contact met de Belastingdienst verloopt zodoende 
hoofdzakelijke online en ‘op afstand’. 

Gevoelens van verdriet en schaamte over de situatie spelen ook in deze fase op de 
achtergrond nog steeds een rol. Het (opnieuw) aanspraak moeten maken op een 
uitkering is voor sommigen gevoelsmatig ook echt wel een issue; een scenario 
waar je liever nooit (weer) in terecht was gekomen.

“Ik heb nog niet eerder WW 
hoeven aanvragen, dus ik vond 
het best wel lastig dat ik dat nu 
wel ineens moest doen. Het is 
fijn dat je op zoiets kunt 
terugvallen, dat wel.”

Vrouw, 42 jaar  
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’

Pagina 32



Toelichting fase 3
Het regelwerk (3)

“Per mail ontvang je informatie 
over de te volgen stappen. Er zijn 
ook tutorials. Zo leer je wat het 
behelst: wat je rechten en plicht 
zijn, wat de Werkmap is, hoe je 
moet solliciteren, enzovoorts.”

Vrouw, 55 jaar
Subdoelgroep ‘Werkende armen’

“Je weet niet met wie je belt als je 
met het UWV spreekt. Ik zou een 
inloopspreekuur fijn vinden, dan 
weet je wie er met jouw case bezig 
is en dat maakt vragen stellen 
makkelijker voor mij.”

Vrouw, 61 jaar
Subdoelgroep ‘Werkende armen’
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Toelichting fase 4
Het vinden van nieuw werk (1)

Soms start men al vroeg in het proces met het zoeken van nieuw werk, maar men 
kan ook een meer afwachtende houding aannemen en hier pas echt werk van als 
de werkloosheidssituatie emotioneel is ingedaald en het vervangende inkomen op 
orde is. De urgentie die men voelt om weer snel aan het werk te komen alsook het 
vertrouwen dat men heeft in het vinden van werk, hangt af van contextuele factoren: 
wat is je financiële basis, hoe oud ben je, ben je al vaak afgewezen door potentiële 
werkgevers, etc.

In deze fase voelt men vaak de behoefte aan coaching om persoonlijk gehoord te 
worden en beter inzicht te krijgen in de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden. 
Deze behoefte neemt toe naarmate men meer moeite ondervindt met solliciteren en 
het vinden van een baan. Vanuit het UWV wordt dergelijke ondersteuning beperkt 
ervaren en soms neemt men ook aan dat dit niet voorhanden is. Niet iedereen is 
bijvoorbeeld op de hoogte van het cursusaanbod en coachingsmogelijkheden en 
sommigen stellen dat het aanbod hieromtrent is afgenomen door de jaren heen. In 
perceptie krijgt men dan ook weinig weinig advies en sturing in dit kader vanuit het 
UWV, anders dan het wijzen op de plicht tot solliciteren. Wat betreft de 
verplichtingen waar men aan moet voldoen, doen er zich weinig problemen voor. 
De praktijk leert dat iedere sollicitatie kan worden opgevoerd.

Vragen/zorgen (zowel emotioneel als praktisch van aard):
• Hoe vind ik leuk en passend werk óf vind ik überhaupt wel weer een baan?
• Welke hulp/begeleiding kan ik krijgen via het UWV of uit andere hoek?

Touchpoints:
• UWV.nl en/of werk.nl (specifiek de online omgeving).
• Vacaturesites. 
• Bemiddeling via uitzendbureaus.
• Contact met een coach/adviseur.
• Eigen netwerk.

Aandachtspunten:
• Baat bij het ‘samen doen’: De werkloze er in perceptie bij gebaat wanneer het 

UWV meer samen met hem/haar optrekt, zich meer voor hem/haar inzet en 
tegemoetkomt aan de persoonlijk getoonde welwillendheid. Eventueel kan 
dergelijke ondersteuning ook uit andere hoek komen.

• Baat bij inzicht in consequenties: Wanneer men werk aanpakt zonder goed na te 
denken over de arbeidsvoorwaarden en mogelijke de consequenties daarvan op 
de langere termijn (bij baanverlies), kunnen de gevolgen groot zijn. Mensen 
triggeren om na te denken over scenario’s en gevolgen van keuzes, kan 
behulpzaam zijn. Evenzeer geldt dat men bewuster kan worden gemaakt van de 
consequenties van veranderend inkomen voor toeslagen (wat als je weer een 
baan hebt en je inkomen in positieve zin veranderd).
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Toelichting fase 4
Het vinden van nieuw werk (2)

Gevoelens van verdriet en schaamte over de situatie spelen ook in deze fase op de 
achtergrond nog steeds een rol. De situatie van werkloosheid wil men over het 
algemeen graag ombuigen naar een werkend bestaan.

In aanvulling op het eerdere onderzoek onder WW-gerechtigden laat het onderzoek 
zien dat er bij acceptatie van een baan soms onvoldoende wordt nagedacht over de 
arbeidsvoorwaarden die men aangaat en de mogelijke consequenties als men 
(opnieuw) de baan verliest. Om dit te illustreren met een concreet voorbeeld: 
iemand verlies wegens een reorganisatie zijn/haar baan, vraagt WW aan en is 
welwillend om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, neemt werk aan tegen 
mindere/meer onzekere arbeidsvoorwaarden dan de eerdere functie en wordt 
opnieuw werkloos. In zo’n geval is er veel onzekerheid omtrent het recht op 
uitkering en kunnen de financiële gevolgen groot zijn, zeker als je ook meeweegt 
dat de persoon in kwestie sinds kort is gebonden aan een hoge hypotheeklast. 

Indien men werk heeft gevonden (of hier vanuit een eerdere situatie van 
werkloosheid op kan reflecteren) lijkt er beperkt te worden nagedacht over wat de 
consequenties zijn van het veranderend inkomen voor de eventuele toeslaghoogte. 
De nieuwe financiële situatie wordt doorgegeven aan/is bekend bij de 
Belastingdienst, maar men heeft beperkt zich op wat dit voor de toeslagen betekent.

“Ik wilde weer graag aan het 
werk en niet te lang in de WW 
blijven hangen. Nu ik opnieuw 
mijn baan verlies vanuit een 
mindere functie, had ik het 
liever anders aangepakt.”

Vrouw, 42 jaar  
Subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’
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Klantreis
Zzp’ers die stoppen met hun bedrijf
Inkomensondersteuning: (directe) bijstand

In dit overzicht zijn de belangrijkste/meest bepalende punten 
uitgelicht. Op de volgende slides staan we uitgebreider stil bij 
de verschillende onderdelen.

NB Deze klantreis heeft primair betrekking op de subdoelgroep ‘Zpp’ers die hun bedrijf stoppen’. Voorts aangevuld met input van n=1 uit de subdoelgroep ‘Werkende 
armen’ (al lange tijd deels in bijstand en daarmee uitsluitend reflectie op het contact met de gemeente gedurende bijstand en het vinden van ander werk). Pagina 36



Toelichting fase 1
Keuze tot bedrijfsbeëindiging

De keuze om te stoppen met een bedrijf wordt als zeer moeilijk ervaren. Aan een 
bedrijf heeft men met hard en ziel gebouwd en het is moeilijk om dit los te laten. 
Daarbij is het moeilijk om het ondernemerschap, en de vrijheid/eigen regie die 
daarbij komt kijken, los te laten. Als de bedrijfssituatie echter dusdanig slecht is 
en/of men het vertrouwen heeft op een ander manier eenvoudiger aan werk te 
komen, wordt de knoop toch doorgehakt om te stoppen met het bedrijf.

Bij de afweging op te stoppen speelt met name de steun en het advies van naasten 
een belangrijke rol, maar uiteindelijk betreft het in perceptie en zelfstandige keuze 
(NB Het betreft hier zzp’ers en geen ondernemers met personeel in dienst). De 
KVK lijkt primair te worden gepercipieerd als een loket voor bedrijfsregistratie, maar 
ligt niet per se voor de hand als het gaat om het inwinnen van advies.

Ook in deze situatie volgt er emotioneel beladen (verdriet en schaamte), onzekere 
en financieel zware periode. Binnen de kaders van de onderzoeksdoelgroep is er al 
vrij snel na bedrijfsbeëindiging georiënteerd op vervangend inkomen en 
teruggevallen op bijstand, soms wel voorafgegaan door enige verkenning van 
kansen op de arbeidsmarkt.

Vragen/zorgen (met name emotioneel van aard):
• Is men bedrijf nog overeind te houden en wat komt er op mij af als ik ermee 

stop?
• Wat is de impact op mijn financiële situatie?
• Hoe kan ik de financiële situatie ondervangen en welke mogelijkheden heb ik op 

de arbeidsmarkt?
• Wat vindt mijn omgeving hiervan?

Touchpoints:
• Contact met naasten en andere ondernemers.
• KVK (primair voor uitschrijven bedrijf).

Aandachtspunten:
• Baat bij een klankbord: In deze eerste fase heeft men behoefte aan advies over 

de keuze om wel/niet te stoppen, maar ook aan advies over de mogelijkheden 
wat betreft vervangend inkomen en werk.
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Toelichting fase 2
Oriënteren op en kiezen voor bijstand

De (onderzoeks)doelgroep komt gegeven de financieel penibele situatie na enig 
oriënteren (online zoeken, telefonisch contact gemeente of via het UWV) al snel uit 
bij het aanvragen van bijstand. Dat bijstand via de gemeente loopt, is op voorhand 
niet altijd bekend. Voor wat betreft het aanvragen van bijstand wordt schroom 
ervaren, omdat men het (ook richting de buitenwereld) bezwaarlijk vindt om in een 
bijstandssituatie terecht te komen alsook omdat er soms weinig vertrouwen is in de 
welwillendheid van overheidsinstanties richting hulpbehoevende burgers.

Het telefonisch contact dat (in tweede instantie) volgt met de gemeente, wordt 
wisselend ervaren. De een is positief verrast (mede op basis van lage 
verwachtingen jegens instantie), de ander mist een mogelijkheid om snel en 
rechtstreeks (telefonisch) contact op te nemen en ervaart het contact als ‘slecht’. 
Het bericht met betrekking tot toekenning van de bijstand (brief) alsook het 
ontvangen van de uitkering zelf volgt in perceptie snel en lijkt geen knelpunt.

Indien er gebruik wordt gemaakt van overige voorzieningen voor minima via de 
gemeente (o.a. Stadspas), is men hier op eigen initiatief online en min of meer per 
toeval toe gekomen. Het aanvraagproces hieromtrent wordt als eenvoudig ervaren.

Bevindingen omtrent toeslagen zijn conform de WW-klantreis: online rechten 
checken (indien nog geen toeslagen); weinig zicht op de consequenties voor de 
toeslaghoogte bij veranderen inkomen; de Belastingdienst functioneert ‘op afstand’.

Vragen/zorgen (met name praktisch van aard):
• Hoe vraag ik vervangend inkomen aan?
• Waar heb ik vanuit de overheid recht op en waar ben ik toe verplicht?
• Wat kan/moet ik regelen en hoe moet ik dat doen?
• Om welk(e) bedrag(en) gaat het en in binnen welke termijn?
• Wat vindt mijn omgeving hiervan?

Touchpoints:
• Google en websites overheidsinstanties (primair gemeente en Belastingdienst).
• Telefonisch contact met de gemeente.
• Klantmanager en inkomensconsulent gemeente.
• Contact met naasten.

Aandachtspunten:
• Baat bij inzicht en zekerheid: Teneinde meer grip te krijgen op de nieuwe 

situatie, is men gebaat bij een inzicht in de persoonlijke rechten/plichten en het 
financiële plaatje wat hier concreet mee samenhangt. 

• Mogelijkheden overbruggingsperiode: Kennis van de mogelijkheden om de 
periode tussen uitdiensttreding en het ontvangen van inkomensondersteuning te 
overbruggen, anders dan spaargeld aanboren (waar niet iedereen over beschikt) 
of geld lenen van naasten, is beperkt. 

• Baat bij inzicht in consequenties: Men kan bewuster worden gemaakt van de 
consequenties van veranderend inkomen voor toeslagen.
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Toelichting fase 3
Het vinden van nieuw werk (1)

Het vinden van nieuw werk is niet voor iedereen even makkelijk en als men wel 
snel ander werk vindt, dan is dit niet per se het type werk dat men ambieert. De 
behoefte aan hulp bij het vinden van (relevanter) werk en 
mogelijkheden/consequenties van omscholing is groot, maar het is niet evident 
waar dergelijk advies kan worden ingewonnen. Voor zover de klantmanager vanuit 
de gemeente hier in ondersteunt en suggesties doet voor de arbeidsmarkt, is de 
perceptie soms dat er beperkt wordt meegedacht en teveel wordt gefocust op 
specifieke functies.

Gevoelens van verdriet en schaamte over de situatie spelen ook in deze fase op de 
achtergrond nog steeds een rol. De situatie van werkloosheid wil men over het 
algemeen graag ombuigen naar een werkend bestaan en dan bij voorkeur in een 
functie die past bij de persoonlijke ervaring en interesses.

Indien men weer werkzaam wordt en de financiële situatie wijzigt, geldt:
• De verrekeningen die de inkomensconsulent (achteraf) doorvoert kan men soms 

moeilijk overzien en doorzien
• Er lijkt ook in deze situatie beperkt te worden nagedacht over wat de 

consequenties zijn van het veranderend inkomen voor de eventuele 
toeslaghoogte. De nieuwe financiële situatie wordt doorgegeven aan/is bekend 
bij de Belastingdienst, maar men heeft beperkt zich op wat dit voor de toeslagen 
betekent.

Vragen/zorgen (zowel emotioneel als praktisch van aard):
• Hoe kom ik aan werk dat past bij mijn ervaring en interesses past óf hoe kom ik 

überhaupt weer aan het werk?
• Welke hulp/begeleiding kan ik hierbij krijgen?
• Wat is de impact op inkomensondersteuning (primair bijstand) als mijn situatie 

wijzigt?

Touchpoints:
• Klantmanager en inkomensconsulent gemeente.
• Vacaturesites. 
• Bemiddeling via uitzendbureaus.
• Contact met een coach/adviseur.
• Eigen netwerk.

Aandachtspunten:
• Baat bij het ‘samen doen’: De werkloze er in perceptie bij gebaat wanneer vanuit  

de gemeente of andere hoek (meer) ondersteuning wordt geboden bij de weg 
naar (relevant) werk.  

• Baat bij inzicht in consequenties: Men kan bewuster worden gemaakt van de 
consequenties van veranderend inkomen voor de bijstand en toeslagen (wat als 
je weer een baan hebt en je inkomen in positieve zin veranderd).
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Toelichting fase 3
Het vinden van nieuw werk (2)

“Momenteel ben ik een 
dommekracht in een magazijn. Het 
is niet het werk dat ik ambieer, mijn 
hart ligt er niet, maar gelukkig heb 
ik weer iets om handen. Ik zou me 
graag laten omscholen.”

Man , 45 jaar
Subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’

“Toen ik besloot om met mijn 
bedrijf te stoppen, had ik de 
verwachting dat ik wel weer snel 
aan het werk zou komen. Tot nu 
toe is mij dat enorm tegengevallen, 
ondanks al mijn inspanningen.”

Vrouw, 48 jaar
Subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’
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Klantreis
Zzp’ers die stoppen met hun bedrijf
Inkomensondersteuning: op ondernemers gerichte ondersteuning

In dit overzicht zijn de belangrijkste/meest bepalende 
punten uitgelicht. Op de volgende slides staan we 
uitgebreider stil bij de verschillende onderdelen.

NB Deze klantreis heeft betrekking op de subdoelgroep ‘Zzp’ers die hun bedrijf stoppen’. Wegens de timing van het onderzoek ging het voor deze klantreis in alle gevallen 
om op ondernemers gerichte ondersteuning in de vorm van coronasteunmaatregelen. Pagina 41



Toelichting fase 1
Oriënteren op en kiezen voor inkomensondersteuning

Met het uitbreken van de corona-epidemie is de business abrupt stil komen te 
liggen/teruggelopen. Corona-steunmaatregelen zijn zowel online (social media) als 
in ondernemerskringen al snel onder de aandacht gekomen. Gegeven het grote 
inkomensverlies heeft men een sterke urgentie gevoeld om te oriënteren op deze 
maatregelen. Hoewel het geen ideaal scenario betrof, was er beperkt sprake van 
schaamte en schroom. Immers, een maatschappelijk probleem gaf reden hiertoe.

Ondernemers hebben vanuit een zelfredzame houding voornamelijk online gezocht 
naar informatie en zelf de inschatting gemaakt wel/niet in aanmerking te komen. 
Uitzondering hierop is uitbesteding aan een boekhouder. In deze zelfstandige 
aanpak is er soms op specifieke informatie afgegaan en (mogelijk ten onrechte) de 
conclusie getrokken nergens aanspraak op te maken. Een concreet voorbeeld: een 
zzp’er die over NOW hoort en geheel afgaat op de informatie die hij/zij rondom die 
specifiek regeling vindt, maar zich niet breder oriënteert op mogelijkheden. Indien 
men wél tot aanvraag is overgaan (binnen de onderzoekdoelgroep Tozo) heeft men 
geen grote issues ervaren in het aanvraagproces.

Bevindingen omtrent toeslagen zijn conform de overige klantreizen: online rechten 
checken (indien nog geen toeslagen); weinig zicht op de consequenties voor de 
toeslaghoogte bij veranderen inkomen; de Belastingdienst functioneert ‘op afstand’. 
Daarbij: onduidelijkheid over hoe de periode tussen aanvraag en huurtoeslag wordt 

ondervangen.

Vragen/zorgen (met name praktisch van aard):
• Waar heb ik vanuit de overheid recht op en waar ben ik toe verplicht?
• Wat kan/moet ik regelen en hoe moet ik dat doen?
• Om welk(e) bedrag(en) gaat, binnen welke termijn en met welke looptijd?

Touchpoints:
• Social media (primair Facebook en LinkedIn).
• Contact met andere ondernemers.
• Google en websites overheidsinstanties (primair Rijksoverheid, gemeente en 

Belastingdienst).
• Boekhouder.

Aandachtspunten:
• Baat bij overzicht, inzicht en zekerheid: Teneinde meer grip te krijgen op de 

nieuwe situatie, is men gebaat bij een overzicht van mogelijke 
inkomensondersteuning alsook inzicht in de persoonlijke rechten/plichten en het 
financiële plaatje wat hier concreet mee samenhangt. 

• Mogelijkheden overbruggingsperiode: Kennis van de mogelijkheden om de 
overbruggingsperiode richting inkomensondersteuning te overbruggen, anders 
dan spaargeld aanboren (waar niet iedereen over beschikt) of geld lenen van 
naasten, is beperkt.
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Toelichting fase 2
Keuze tot bedrijfsbeëindiging

Zoals beschreven onder de bijstand-klantreis, is de afweging wel/niet doorgang met 
het bedrijf moeilijk. Er is dan soms ook voor gekozen om de bedrijfsactiviteiten 
voorlopig niet meer op te pakken, maar het bedrijf nog niet uit te schrijven bij de 
KVK. Dit zodat er altijd nog een mogelijkheid is om de business in betere 
economische tijden weer op te pakken.

De keuze tot bedrijfsbeëindiging schuift men, eenmaal gebruikmaken van een 
corona-steunmaatregel, voor zich uit. Immers, er is een financieel vangnet en er is 
ook een kans dat het tij keert. Met het verstrijken van de tijd verslechterd de 
financiële situatie en raakt men steeds moedelozer. De beslissing om daadwerkelijk 
te stoppen met het ondernemerschap wordt dan ook genomen op een punt dat het 
financieel echt niet anders kant (van Tozo naar Bbz voor een beperkte periode). In 
perceptie was het achter bezien verstandiger geweest als men eerder de 
bedrijfsactiviteiten had neergelegd en zich had gericht op ander werk/inkomen.

De keuze om te stoppen maakt men zelfstandig, met name gemotiveerd door het 
wegvallen van steunmaatregelen (NB Het betreft hier zzp’ers en geen ondernemers 
met personeel in dienst). De KVK lijkt ook in deze situatie primair te worden 
gepercipieerd als een loket voor bedrijfsregistratie, maar ligt niet per se voor de 
hand als het gaat om het inwinnen van advies.

Vragen/zorgen (zowel emotioneel als praktisch van aard):
• Is men bedrijf nog overeind te houden en wat komt er op mij af als ik ermee 

stop?
• Wat is de impact op mijn financiële situatie?
• Hoe kan ik de financiële situatie ondervangen en welke mogelijkheden heb ik op 

de arbeidsmarkt?
• Wat vindt mijn omgeving hiervan?

Touchpoints:
• Contact met naasten en andere ondernemers.
• KVK (primair voor uitschrijven bedrijf).
• Contact met overheidsinstanties (primair gemeente).

Aandachtspunten:
• Baat bij een klankbord: In deze fase heeft men behoefte aan advies over de 

keuze om wel/niet te stoppen, maar ook aan advies over de mogelijkheden wat 
betreft vervangend inkomen en werk.

• Er wordt soms te laat gestopt (op het moment dat het echt niet anders meer kan).
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Toelichting fase 3
Het vinden van nieuw werk

De overstap van ondernemerschap naar werknemerschap is in perceptie best een 
grote stap, waarbij men het moeilijk kan vinden om te bepalen wat mogelijk en 
passend is. In deze fase is er behoefte aan coaching/advies en wanneer de kans 
zich daartoe voordoet, wordt deze aangegrepen. Primair vindt men ingangen 
hiervoor zelf, online (social media). Hulp die vanuit de gemeente is geboden voor 
het traject naar werk na Tozo/Bbz, wordt gewaardeerd. Deze handreiking had men 
echter liever eerder gekregen, nog voordat men zelf al met coaching/advies aan de 
slag is gegaan.

Er lijkt ook in deze situatie beperkt te worden nagedacht over wat de consequenties 
zijn van het veranderend inkomen voor de eventuele toeslaghoogte. De nieuwe 
financiële situatie wordt doorgegeven aan/is bekend bij de Belastingdienst, maar 
men heeft beperkt zich op wat dit voor de toeslagen betekent.
• Opmerkelijk: soms wordt pas besloten om toeslag aan te vragen nadat men de 

bedrijfsactiviteiten heeft neergelegd en in loondienst is getreden. Dit omdat men 
angstig is om het fout te doen en problemen te krijgen met de Belastingdienst 
(getriggerd door de toeslagenaffaire).

Vragen/zorgen (met name emotioneel van aard):
• Hoe kom ik aan werk dat past bij mijn ervaring en interesses past óf hoe kom ik 

überhaupt weer aan het werk?
• Welke hulp/begeleiding kan ik hierbij krijgen?
• Tot wanneer kan ik terugvallen op inkomensondersteuning (primair 

steunmaatregelen) en waarop kan ik terugvallen?

Touchpoints:
• Contactpersoon gemeente.
• Vacaturesites.
• Bemiddeling via uitzendbureaus.
• Contact met een coach/adviseur.
• Eigen netwerk.

Aandachtspunten:
• Baat bij het ‘samen doen’: De werkloze er in perceptie bij gebaat wanneer vanuit  

de gemeente of andere hoek (meer) ondersteuning wordt geboden bij de weg 
naar (relevant) werk.  

• Baat bij inzicht in consequenties: Men kan bewuster worden gemaakt van de 
consequenties van veranderend inkomen voor de uitkering en toeslagen (wat als 
je weer een baan hebt en je inkomen in positieve zin veranderd).

• Soms wordt pas besloten om toeslag aan te vragen nadat men de 
bedrijfsactiviteiten heeft neergelegd en in loondienst is getreden.
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Deel doelgroep zonder inkomensondersteuning
Een klein deel van de (onderzoeks)doelgroep maakt, zoals is aangestipt, géén 
gebruik van inkomensondersteuning. Op basis van de persoonlijke situatie is er wel 
een manifeste behoefte aan inkomensondersteuning en er is ook pro-actief gezocht 
naar de mogelijkheden. Daarbij heeft men zelf de (mogelijk foutieve) conclusie 
getrokken geen aanspraak te maken op een overheidsregeling. 

Het betreft een gemêleerde groep. De verschillende situaties zetten wij hieronder 
beknopt uiteen:

• Een alleenstaande moeder (subdoelgroep ‘Werkende armen’) die flexwerker is 
en op basis van haar situatie heeft geïnformeerd (online, via instanties) naar de 
mogelijkheden, maar in perceptie geen recht heeft op inkomensondersteuning. 
Daarbij zijn overige, op minima gerichte voorzieningen vanuit de gemeente 
(zoals de Stadspas) niet bekend bij haar.

• Een man (subdoelgroep ‘Werkende armen’) die als zzp’er werkzaam is in de 
horeca en met zijn vrouw woonachtig is in een koophuis. Op grond van enige 
uitzoekwerk (primair online) veronderstelt hij nergens aanspraak op te maken. 
Een bijkomend punt is dat hij op papier weliswaar zzp’er is en als zodanig wordt 
aangesproken vanuit de instanties, maar zich geen zpp’er voelt (werken als 
zzp’er is een min of meer ‘gedwongen’ constructie vanuit de branche).

• Een zzp’er (subdoelgroep ‘Zzp’ers die met hun bedrijf stoppen’) die, zoals is 
aangestipt, mede via andere ondernemers bij de NOW uitkomt en na enig 
informeren online de conclusie trekt dat er geen aanspraak kan worden gemaakt 
op inkomensondersteuning.

• Een man (subdoelgroep ‘Vanuit een flexbaan werk verliezen’) die in het 
algemeen weinig vertrouwen heeft in de overheid. Online is er wel zelfstandig 
gezocht naar informatie over inkomensondersteuning. In perceptie was er veel 
informatie te vinden, maar is het niet gelukt om helderheid te krijgen. Vanuit trots 
(het zelf willen doen) en wantrouwen is de drempel hoog om bij instanties aan te 
kloppen voor advies en ondersteuning.
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