
Shirovan 
Klantadviseur

BIJSTAND

IK BEN 
UIT DE 

WIE HELP JIJ AAN WERK?



Ook in de Delftse regio zorgt corona voor nieuwe mensen in de bijstand. Allerlei mensen, zoals vijftigplussers 
die vóór de pandemie lekker aan de slag waren en jonge professionals die werkten als uitzendkracht of 
(hoger opgeleide) ZZP’er. Werkse! zet zich in om deze mensen weer naar een plek op de arbeidsmarkt te 
begeleiden. Dat is beter voor hen en het is dankzij loonkostensubsidie beter voor jou als werkgever. Help 
iemand uit de bijstand aan een baan. Nu nóg makkelijker! 

NU NOG MAKKELIJKER!

IEMAND UIT DE BIJSTAND
A AN EEN BA AN HELPEN



Johan
Back-end developer

JOHAN. STRUCTUUR IS 
WAT IK ECHT NODIG HEB
Meteen nadat ik van de middelbare school kwam ben ik gaan 
werken in het magazijn van een grote doe-het-zelf keten. Uit 
interesse voor de IT heb ik naast dat werk een opleiding gedaan 
voor applicatiebeheerder. Ik kreeg al snel een baan, maar ik vond 
het moeilijk om de hele dag op kantoor te zitten en met de mensen 
kon ik ook niet zo goed opschieten. Dat was bij de volgende banen 
die ik vond eigenlijk precies zo. Toen ik door privéomstandigheden 
bij een psycholoog terecht kwam, werd er na verschillende tests 
geconstateerd dat ik licht autistisch ben. Met behulp van een coach 
ben ik toen bij een ticketingbedrijf terechtgekomen waar ik als 
ict-support medewerker aan de slag kon. Best een leuke job. Maar 
ja, Corona hè? Het bedrijf liep slechter, ik was als laatste gekomen, 
dus moest er ook als eerste uit. Eerst kon ik her en der nog wel wat 
IT-klusjes vinden. Maar na een tijdje was het thuiszitten en moest 
ik gedwongen de bijstand in. Dat was echt niet goed voor me en 
dus heb ik me ingeschreven bij Werkse! We hebben gekeken wat de 
mogelijkheden waren en na een korte interne opleiding ben ik nu 
fulltime back-end developer bij een internetbedrijf. Dat bevalt me 
prima, want ik val goed in het team en de kaders zijn erg duidelijk. 
Werkse! heeft het vangnet voor me geregeld: training, sollicitaties, 
financiële regelingen voor mijn werkgever zoals loonkostensubsidie 
en no-riskpolis. En ze begeleiden mij en mijn leidinggevende als het 
effe wat moeilijker gaat vanwege mijn beperking. Superfijn zo.



Als je iemand uit de bijstand helpt is dat voor hem of haar natuurlijk fantastisch. Maar jij schiet er als 
ondernemer óók iets mee op. Je krijgt een gemotiveerde collega. Maar niet iedereen kan op regulier niveau 
meedraaien, bijvoorbeeld als ze er langere tijd uit zijn geweest. Je ontvangt gegarandeerd de eerste zes 
maanden loonkostensubsidie (obv het minimumloon) en je nieuwe medewerker krijgt een normaal salaris. 
Na een maand of vier wordt er beoordeeld of de ‘loonwaarde’ 100% is, of wellicht lager. Is het inderdaad 
lager, dan blijf je loonkostensubsidie ontvangen, zodat je gecompenseerd wordt in het productieverlies.  
Als werkgever kom je dan bovendien automatisch in aanmerking voor een ‘no-riskpolis’, een vergoeding 
van het UWV als de medewerker door ziekte onverhoopt niet kan functioneren. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten: je helpt iemand uit de bijstand die gemotiveerd voor je aan de slag gaat én je bedrijf heeft er ook 
in financieel opzicht baat bij!

HELP IEMAND UIT DE BIJSTAND
EN ONT VANG LOONKOSTENSUBSIDIE



Judith
Alleenstaande 
moeder

JUDITH. MET OOK DE JONGSTE 
NAAR SCHOOL KAN IK ZÉLF 
VOOR MIJN GEZIN ZORGEN. 

‘Verliefd, verloofd, getrouwd. Zo ging het ongeveer bij mij ook. 
Maar na een aantal jaren en drie zoons bleek dat ons huwelijk een 
mislukking was. Mijn ex-man betaalde in het begin wel alimentatie, 
maar dat hield op toen hij werd ontslagen en met de Noorderzon 
vertrok. Gaan werken zat er niet in, met drie jongens om voor te 
zorgen. Dus noodgedwongen de bijstand in. Gelukkig was het zover 
dat ook mijn jongste zoon naar school kon en ik eindelijk kon gaan 
werken. Ik blij, maar toen: corona! De scholen dicht, dus daar zat 
ik weer met de jongens thuis. Ondertussen had ik al contact met 
Werkse! en ben ik met mijn HalloWerk profiel aan de slag gegaan. 
Al snel nadat de scholen weer open mochten ben ik gaan kijken wat 
de mogelijkheden waren. Met als resultaat een leuke baan bij een 
callcenter waar ik zelf mijn werktijden kan indelen. Nu kan ik zélf 
voor mijn gezin zorgen. Da’s wel een tof gevoel hoor!’.



HalloWerk is het online platform waar werkgevers in contact 
kunnen komen met werkzoekenden in de regio wat matching 
met hen nog makkelijker maakt. Werkgevers maken allereerst 
een account aan en krijgen dan direct toegang tot een database 
met werkzoekenden. Hier kunnen zij onder meer profielen, foto’s 
en filmpjes bekijken waarmee werkzoekenden zich presenteren. 
Dat geeft een veel beter beeld dan enkel een CV. Hierna kun je 
als werkgever een selectie maken en je laten adviseren door 
jouw persoonlijke accountmanager. Heb je het te druk voor dit 
alles, dan doet de accountmanager al het voorwerk en hoef jij 
alleen nog maar te kiezen. Natuurlijk kun je op het platform ook 
vacatures plaatsen, zodat kandidaten zelf kunnen reageren op je 
vacature. 
Dat HalloWerk ook echt wérkt, blijkt wel uit het feit dat er inmid-
dels duizenden matches zijn gemaakt! 

SAMEN MET HALLOWERK

Kijk snel op hallo-werk.nl



OOK GEÏNTERESSEERD IN MENSEN 
UIT DE BIJSTAND HALEN?

NEEM DAN CONTACT OP MET: 
 
WERKSE! 
WSP@WERKSE.NL
015-2151400


