Werken als zelfstandige iets voor u?
Informatie over starten als zelfstandige en eventuele gevolgen
voor uw uitkering.

Wat is zelfstandig ondernemerschap?

Volg direct de online training

UWV en WWplus zien iemand als zelfstandige als
je:

Werkt u op dit moment nog niet als zelfstandige?
Volgt dan alvast de training ‘Zelfstandig
ondernemen met een uitkering’ via werk.nl van
UWV.
U leert daarin hoe en wanneer u kunt werken
als zelfstandige en welke mogelijkheden UWV/
WWplus biedt.

•
•

de bedoeling hebt om voor ‘eigen risico en
rekening’ te werken.
voldoende werk en inkomen hebt om als
ondernemer in je eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien.

Waar staat u?
•
•
•

U overweegt te gaan starten met fulltime- of
parttime ondernemerschap.
U weet al dat u gaat starten als ondernemer/
ZZP’er.
U werkt al als zelfstandige en denkt erover
uw bedrijfsactiviteiten/opbrengsten te
verhogen.

Een goede voorbereiding,
is het halve werk!
Neem in ieder geval contact op met uw
casemanager van het Participatiefonds om de
mogelijkheden te bespreken.

De training volgt u via een persoonlijke
leeromgeving van UWV. U maakt daarvoor
eerst een account aan. Daarna kunt u de
training volgen waar en wanneer u wilt. U kunt
tussendoor altijd stoppen en later weer verder
gaan. De training duurt maximaal 90 minuten.

Stuur uw casemanager
re-integratie een bericht
via Participatieplein.nl.

Onderzoeksperiode tijdens uw
uitkering
Voordat u stappen gaat zetten, wilt u eerst
verkennen of ondernemen bij u past.
Heeft u al een idee voor een dienst of product?
Of bent u nog bezig met een opleiding die u
nodig heeft om als zelfstandige te kunnen
starten?
Tijdens de uitkering (WW en WOPO) kunt u uw
idee verder onderzoeken en voorbereiden.
Denk bijvoorbeeld aan:
• de haalbaarheid
• een geschikte locatie
• verzekeringen, vergunningen
• een ondernemingsplan
• belastingzaken, enz.
Wat moet u doen?
In maximaal 6 weken onderzoekt u de
haalbaarheid van uw bedrijfsidee en werkt u uw
plannen uit tot een ondernemingsplan. Tijdens
deze periode
• hoeft u niet te solliciteren en
• houdt u uw uitkering.
In de onderzoeksperiode mag u bijna alle
voorbereidende activiteiten verrichten. Acquisitie
of promotionele activiteiten, zoals een website of
reclame maken, zijn niet toegestaan. Inschrijven
bij de Kamer van Koophandel mag nog niet.
U vraagt de onderzoeksperiode aan bij uw
casemanager van het Participatiefonds.

Wij adviseren UWV of WWplus over het wel of
niet toekennen hiervan. UWV of WWplus neemt
de uiteindelijke beslissing.
Besluit u na de onderzoeksperiode dat een
eigen bedrijf toch niet iets voor u is? Dan
verandert er niets. U ontvangt uw uitkering en
heeft dezelfde rechten en plichten als voor de
onderzoeksperiode.

Aan de slag met of zonder
startperiode
Wilt u daadwerkelijk beginnen als zelfstandige?
Dan heeft u zolang u een uitkering ontvangt,
de mogelijkheid om dit met of zonder een
startperiode te doen.

1. Gebruik maken van een startperiode
Besluit u na de onderzoeksperiode dat u wilt
starten met een eigen onderneming, dan kunt
u onder voorwaarden gebruikmaken van een
startperiode.
Deze periode duurt 26 weken. In de startperiode
mag u voor betalende klanten gaan werken
en uw bedrijf, uw product of dienstverlening
promoten.
Ontheffing van de sollicitatieplicht
U hoeft tijdens de startperiode niet te solliciteren
of werk in loondienst aan te nemen.

Inkomsten en de hoogte van uw uitkering
Tijdens de startperiode wordt uw uitkering met
29% verlaagd.
Alle inkomsten die u verdient met uw werk als
zelfstandige mag u houden. Deze inkomsten
zijn bruto; u moet daar natuurlijk wel gewoon
inkomstenbelasting over betalen.
Wat moet u doen?
U vraagt de startperiode aan bij uw casemanager
van het Participatiefonds, vergezeld van uw
ondernemingsplan. Aan de hand daarvan
brengen wij advies uit aan UWV of WWplus.
Na de startperiode
Aan het einde van de startperiode maakt u de
keus of u geheel of gedeeltelijk verder gaat als
zelfstandige of dat u hiermee stopt. U stemt dit
af met uw casemanager. Het doel is dat u weer
volledig kunt voorzien in uw eigen inkomen.
Wanneer u nog afhankelijk bent van de uitkering
begeleiden uw coach van het re-integratiebureau
en uw casemanager u verder richting een baan
in loondienst.
Besluit u na de startperiode om door te gaan met
uw werk als zelfstandige en loopt uw uitkering
bij UWV of WWplus nog door? Dan moet u
voordat de startperiode afloopt het aantal uren
dat u als zelfstandige werkt doorgeven aan UWV/
WWplus.
Het gaat daarbij om directe en indirecte uren:
• Directe uren zijn uren die u factureert.
• Onder indirecte uren verstaan we tijd die u
besteedt aan bijv. acquisitie, administratie,
reizen en studie.
UWV/WWplus berekent vervolgens op basis
van de uren die u werkt een zogenoemd fictief
inkomen. Het fictieve inkomen trekt UWV/
WWplus af van de uitkering die u nog ontvangt.
Voor het aantal uren dat u nog een uitkering
ontvangt, blijft u naast uw bedrijf solliciteren en
beschikbaar voor werk in loondienst.
Als u niet doorgaat met uw bedrijf, dan ontvangt
u weer uw WW-uitkering.

Informeer altijd uw
casemanager van het
Participatiefonds, zodat wij
rekening kunnen houden met
uw (eventuele)
re-integratieactiviteiten.

2. Zonder startperiode aan het werk
Wilt u als zelfstandig ondernemer aan de slag
zonder startperiode? Of u heeft al een bedrijf,
maar u wilt dat verder uitbreiden? Dan hebt u
daarvoor geen toestemming nodig van UWV
of WWplus. Informeer altijd uw casemanager
van het Participatiefonds over uw werk als
zelfstandige.
1.

U geeft aan UWV of WWplus het aantal uren
door dat u als zelfstandige werkt. Het gaat
daarbij om directe en indirecte uren:
• Directe uren zijn uren die u factureert.
• Onder indirecte uren verstaan we tijd die
u besteedt aan bijv. acquisitie, 		
administratie, reizen en studie.

2.

Die uren worden op basis van
inkomstenverrekening blijvend in mindering
gebracht op uw uitkering.

3.

Voor het aantal uren dat u nog een
uitkering ontvangt, blijft u naast uw bedrijf
solliciteren en beschikbaar voor werk in
loondienst. Uw casemanager zorgt ervoor
dat u begeleid wordt door een coach
van het re-integratiebureau met als doel
een (aanvullende) baan in loondienst te
accepteren.

Handige links
Meer informatie over zelfstandig
ondernemerschap vindt u op deze
websites:
• www.uwv.nl/particulieren/eigenbedrijf-starten/starten-vanuitww-uitkering
• www.kvk.nl

