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Algemene informatie 
Van werk, uitkeringen,  
hulp bij schulden tot aan  
tegemoetkomingen
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Halte Werk is een samenwerking 
van de gemeenten Heerhugowaard, 
Alkmaar en Langedijk (HAL-gemeenten). 
Wij werken voor inwoners uit de 
HAL-gemeenten die niet genoeg geld 
hebben om van te leven. Voor hen zijn 
wij een halte naar werk. Samen met 
partners en werk gevers begeleiden 
wij werk zoekenden naar (aangepast) 
werk. Inwoners die echt niet aan het 
werk kunnen ont vangen als ze er recht 
op hebben, een uitkering van ons.  

www.haltewerk.nl

Om Jongeren en (startende) 
ondernemers te ondersteunen 
hebben wij het Jongerenloket en het 
Zelfstandigenloket. Deze loketten zijn 
er ook voor inwoners uit een aantal 
andere gemeenten. Mensen met 
geldproblemen of schulden kunnen 
terecht bij Schuldhulpverlening.

Werkgevers in de regio Alkmaar 
helpen wij vanuit het Werkgevers-
Servicepunt bij werving en selectie van 
personeel. Ook geven wij advies over 
mogelijk heden en regelgeving bij het 
aannemen van medewerkers met een 
arbeids beperking.
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SCHULDHULPVERLENINGTEGEMOETKOMINGEN

Uw halte voor geldproblemen
Soms komt u door omstandigheden in 
finan ciële moeilijkheden. U heeft dan geld
problemen of zelfs schulden. Wij onder
steunen u als het niet lukt hier zelf uit te  
komen. Laat geldproblemen niet uit de 
hand lopen! Hoe eerder u ze oplost, hoe 
meer er mogelijk is.

Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen of 
bent u het financiële overzicht kwijt? Houdt 
u te weinig geld over om van te leven? Heeft 
u ondersteuning nodig bij het aanschrijven 
van incassobureaus? Maak een afspraak bij 
onze Budgetwinkel voor gratis hulp. 

Uw halte voor temoetkomingen
Kunt u maar nét de noodzakelijke  
kosten betalen om van te leven? Vanuit die 
financiële situatie kan het voorkomen dat u 
sommige noodzakelijke kosten niet kunt be
talen. Misschien kunt u dan een financiële 
tegemoetkoming krijgen. 

De voorwaarden hiervoor vindt u op 
www.haltewerk.nl. Ook ziet u daar of u 
zich voor onze voordelige zorgver zeker
ing kunt aanmelden of een kortingspas 
kunt aanvragen. Met een gemeente
lijke kortingspas betaalt u minder bij  
sportverenigingen, bibliotheek en theater.

JONGERENLOKET

Speciaal voor jongeren tot 27 jaar
Ben je jonger dan 27 jaar en woon je in 
een HALgemeente, Bergen, Castricum 
of Heiloo? Ben je gestopt met school?  
Heb je geen werk? Wil je weten wat je 
met jouw talenten kunt doen? Je kunt  
op alle werk dagen langskomen bij ons 
Jongerenloket om te praten met onze 

mede werkers. Wij helpen je een goede 
keuze te maken voor een opleiding of  
een baan. We bespreken met je wat je 
tot nu toe hebt gedaan, wat je graag wilt  
en de problemen die je misschien hebt.

Lees meer op blz. 17 Lees meer op blz. 18

Lees meer op blz. 21

Moeite met het invullen van aanvraagformulieren? Kom langs bij een Formulierenpunt!
Moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of computer? Medewerkers van het Taalpunt 
helpen u graag! Kijk voor openingstijden op www.haltewerk.nl/formulierenpunt en 
www.haltewerk.nl/taalpunt

WERK

ZELFSTANDIGENLOKET WERKGEVERSSERVICEPUNT

UITKERINGEN

Uw halte naar werk
Heeft u geen werk? Uw contactpersoon 
bij Halte Werk bepaalt samen met u 
welk traject (als opstap) naar werk voor 
u het meest geschikt zou zijn. Daarbij 
staan uw mogelijkheden en kansen cen
traal. Dit kan bijvoorbeeld een traject zijn 
om werkritme op te doen, een training,  
vrijwilligerswerk of bemiddeling naar betaald 
werk. 

Als u door een beperking een verminderde 
loonwaarde heeft, kan Halte Werk ook extra 
voorzieningen aanbieden zoals subsidies,  
begeleiding of een aanpassing van de werk
plek. Wij informeren werkgevers over de 
mogelijkheden. Het kan zijn dat ze u daar
door eerder een werkplek aanbieden.

Speciaal voor ondernemers
Het Zelfstandigenloket helpt zelfstan
dige ondernemers met financiële onder
steuning (Bbz). Daarnaast helpen we 
mensen een bedrijf te starten vanuit een 
werkloosheidsuitkering (Participatiewet). 
Ook staan wij oudere ondernemers bij die 
willen stoppen met hun bedrijf (IOAZ).
Het Zelfstandigenloket werkt voor 12  
gemeenten. Een overzicht staat op blz. 20.

Uw halte voor uitkeringen
Als u nog geen werk heeft en geen geld voor 
de noodzakelijke kosten van het bestaan, 
kunt u een bijstandsuit kering bij ons aan
vragen. De hoogte van de uitkering hangt af 
van uw woon en leefsituatie. De inkomsten 
van u en uw partner tellen mee. 

Heeft u vermogen? Voordat u een uitkering 
aanvraagt moet u dat mogelijk eerst (groten
deels) opmaken. 

De uitkering is tijdelijk; een halte op weg 
naar werk. Deze stopt als u weer voldoende 
inkomen heeft en er zijn ook verplichtingen 
aan verbonden.

Lees meer op blz. 6 Lees meer op blz. 11

Lees meer op blz. 7Lees meer op blz. 20

Het WerkgeversServicepunt bij Halte Werk 
koppelt werkgevers uit de regio Alkmaar 
aan werkzoekenden. Zo vergroten wij uw 
kans op de arbeidsmarkt. Dat bereiken we 
door met deze bedrijven in gesprek te gaan 
om u een kans te geven. Maar ook door u 
bijvoorbeeld een cursus of training te laten 
volgen. Of u te vragen vrijwilligerswerk te 
doen. TIP
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Uw halte naar werk
Ontvangt u van ons een uitkering volgens de Participatiewet? Dan 
moet u (als dat haalbaar is) zorgen dat u zo snel mogelijk uw eigen geld 
verdient, zodat u de uitkering niet meer nodig heeft. Het ontvangen 
van een uitkering betekent nog andere plichten, maar ook rechten. 
Deze staan hieronder. 

Uw taak: werk vinden
Wanneer u een uitkering ontvangt van Halte Werk, betekent dit dat u: 
•  actief moet solliciteren naar werk;
•  moet zorgen dat u een goed cv heeft;
•   moet meewerken aan trajecten naar werk die uw klantmanager u aanbiedt (zoals 

bijvoorbeeld een cursus die uw kans op werk vergroot).

Dit zijn uw plichten. Alleen bij dringende redenen kan Halte Werk iemand tijdelijk 
ontheffen van zijn of haar arbeidsverplichtingen.

Onze taak: u begeleiden naar werk
Wanneer u in staat bent om aan het werk te gaan dan verwijst uw klantmanager u door 
naar het WerkgeversServicepunt bij Halte Werk.
Het WerkgeversServicepunt (WSP) begeleidt u naar werk door:
•  u te helpen zoeken naar werk, 
•  een cursus, training, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk te regelen, 
•   speciale afspraken te maken met werkgevers om ze aan te moedigen u werk te geven. Als 

er bij u sprake is van een beperking, kan het zijn dat u niet volledig uw geld kunt verdienen. 
Dan is er misschien voor de werkgever subsidie (vergoeding in kosten) mogelijk. 

Dit zijn uw rechten.

Als werken (nog) niet kan
Wanneer werken nog niet kan biedt uw klantmanager u een traject aan om te zorgen dat 
u toch weer aan het werk kunt. Wij werken samen met andere organisaties om u weer 
aan het werk te helpen. Zij zoeken een werkplek voor u. Wanneer dat niet is gelukt dan 
wordt u, na afloop van het traject, mogelijk doorverwezen naar ons WerkgeversService
punt voor bemiddeling naar werk.

WAT IS DE PARTICIPATIEWET?

Doel van de Participatiewet is te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kans hebben op 
betaald werk en zich inzetten voor de samenleving. Ook mensen met een arbeidsbeperking 
die alleen kunnen werken in een aangepaste werkplek (beschut werk). Door een beperking 
heeft iemand mogelijk veel begeleiding en een aangepaste werkplek nodig. Halte Werk kan 
een werkgever daarvoor bijvoorbeeld een financiële vergoeding bieden. Voor een onder
nemer is het dan aantrekkelijker om de werkplek aan te passen waardoor iemand toch kan 
werken.

TIP Halte Werk kan ook uw halte naar werk zijn als u geen uitkering 
ontvangt. Bijvoorbeeld als u (meer) wilt werken of als er bij u een 
verminderde loonwaarde is vastgesteld. 

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerkings verband tussen verschillende (overheids)
organisaties. Halte Werk is een onderdeel van het WerkgeversServicepunt NHN.
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STAP 1: AANMELDEN

STAP 2: INTAKEGESPREK

Ga naar www.werk.nl (website van het UWV) en log daar met uw DigiD in op de Werkmap. 
Zet daar uw cv online via ‘Mijn cv’. Zo bent u vindbaar voor werkgevers en kunt u 
vacatures opzoeken.

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven meldt u zich daarna aan bij Halte Werk  
voor een uitkering levensonderhoud (Participatiewet).  
Open op werkdagen van 09.00  13.00 uur.

LET OP! U bent verplicht zelf actief naar werk te blijven zoeken.*

*Als u (gedeeltelijk) niet kunt werken door medische, psychische of sociale omstandigheden zal dit 
door een arts worden onderzocht. In uitzonderlijke gevallen hoeft u dan niet te voldoen aan de 
arbeidsverplichting. Meer over de arbeidsverplichting leest u in het tekstkader op blz 10.

Jongeren: vier weken zoektijd 
Als je 26 jaar of jonger bent, kun je niet meteen een uitkering aanvragen. Je moet na je 
aanmelding bij Halte Werk eerst vier weken zoeken naar werk. Alleen als je na vier weken 
toch geen baan hebt gevonden, kun je je melden voor een uitkeringsaanvraag.  
Je moet wel bewijzen dat je actief op zoek bent geweest naar werk of naar een opleiding 
met studiefinanciering.

Intakegesprek
Halte Werk nodigt u na aanmelding uit voor een intakegesprek. Daar hoort u wat de 
rechten, verwachtingen en verplichtingen zijn die bij een uitkeringsaanvraag horen. 
Omdat het belangrijk is dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat, blijft u actief 
zoeken naar werk. 

Jongeren: Intakegesprek
Ben je 26 jaar of jonger en is het niet gelukt om na vier weken een baan of opleiding te 
vinden? Dan kom je langs voor een intakegesprek bij ons Jongerenloket. We bespreken 
hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het vinden van werk of een opleiding. 

STAPPENPLAN

STAP 3: BEOORDELING VAN UW SITUATIE EN UW RECHT     

Na uw intakegesprek krijgt u een vaste contactpersoon bij Halte Werk: uw klantmana
ger. Die bekijkt uw situatie en ondersteunt u bij het vinden van werk. Wat zijn uw kansen 
en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en waarmee moeten we misschien rekening 
houden. Ook onderzoekt uw klantmanager zorgvuldig of u recht heeft op een uitkering. 
En of u nog andere ondersteuning nodig heeft, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening 
of bijzondere bijstand.

Let op! Kunt u (nog) niet werken op een standaard werkplek, dan gelden voor u andere 
stappen. Wij bespreken dan mogelijk met u een tegenprestatie voor het ontvangen van 
een uitkering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Meer over de tegenprestatie leest u op  
blz. 13.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wilt u weten hoe wij omgaan met uw 
privacy of hoe uw gegevens verwerkt worden?
Kijk dan op www.haltewerk.nl/privacy 
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ARBEIDSVERPLICHTINGEN: WAT ZIJN DAT?     

Om zo snel mogelijk weer uw eigen geld te kunnen verdienen heeft u arbeidsverplichtingen 
als u een uitkering ontvangt.

Voorbeelden van arbeidsverplichtingen:
  ingeschreven staan bij www.werk.nl.
  actief zoeken naar vacatures en hierop solliciteren.
  ingeschreven staan bij uitzendbureaus om (tijdelijk) werk te vinden.

Alleen bij zeer dringende redenen hoeft u niet te voldoen aan uw arbeidsverplichtingen. 
In uitzonderlijke gevallen hoeft u (tijdelijk) niet aan de sollicitatieplicht te voldoen. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn door een medische reden. 
Let op! U moet wel meewerken aan een medische keuring.

Wat als ik de arbeidsverplichtingen niet nakom?
Halte Werk kan uw uitkering tijdelijk verlagen als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen 
houdt. Dit heet een maatregel opleggen. Hoeveel minder geld u dan ontvangt hangt af van 
de arbeidsverplichting die u niet of niet voldoende bent nagekomen.* 
Kijk op www.haltewerk.nl voor de arbeidsverplichtingen.

Bijstandsuitkering levensonderhoud: 
uw halte naar werk

Als het nog niet is gelukt om (regulier of passend) betaald werk te vinden en 
u heeft te weinig geld om van te leven geeft de Participatiewet mogelijk recht 
op een (tijdelijke) bijstandsuitkering. Dan heeft u een minimuminkomen om 
van te leven totdat u werk heeft gevonden. 

De uitkering stopt zodra u weer voldoende inkomsten heeft, want het is een tijdelijke 
oplossing: een halte naar werk. Ook als u een arbeidsbeperking heeft* moet u (weer) 
voor uw eigen inkomen zorgen.

*Als u door medische, psychische of sociale omstandigheden (gedeeltelijk) niet kunt werken stelt het UWV 
vast hoeveel uur u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. (Dit geldt niet voor pensioengerechtigden.) 
Een werkgever die u aan wil nemen kan mogelijk loonkostensubsidie krijgen via Halte Werk.

Voorwaarden
  U bent 18 jaar of ouder;
  U woont in de gemeente Heerhugowaard, Alkmaar of Langedijk (HAL);
  U (en uw partner) hebben onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven; 

(Hoeveel dat is vindt u op www.haltewerk.nl/hoogteuitkeringen)
  U heeft nog geen betaald werk (kunnen vinden);
  U heeft geen recht op een andere uitkering;
  U zit na alle andere mogelijke rechten nóg steeds onder de bijstandsnorm;

  (Bijvoorbeeld alimentatie en WWrechten)
  U bent geen gedetineerde of een vreemdeling zonder verblijfsrecht.

Let op! Heeft u vermogen? Voordat u een uitkering aanvraagt, moet u dat eerst 
(grotendeels) opmaken. Kijk op www.haltewerk.nl/bijstandsnormen voor meer informatie 
over hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

VOORBEELD

* Als u zich niet of te laat via www.werk.nl als werkzoekende inschrijft bij het UWV is de maatregel 20% 
(u ontvangt 20% minder uitkering). Deze maatregel geldt 1 maand. 

Als u aangeboden betaald werk weigert is de maatregel 100%. Deze maatregel geldt 2 maanden. 
Als u binnen 12 maanden nog een keer een arbeidsverplichting niet of niet voldoende nakomt, kan de 
hoogte of de duur van de eerste maatregel worden verdubbeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u na 
8 maanden nog een keer betaald werk weigert, u 3 maanden 100% minder uitkering krijgt.
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De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woon en leefsituatie. Verdient u af en toe 
geld? Heeft u bezittingen? Woont u alleen of samen? Als u uw woning deelt met meer 
volwassenen wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Van belang zijn uw 
inkomsten en vermogen (en dat van uw partner als u getrouwd of samenwonend 
bent). Ook het spaargeld van uw inwonende kinderen onder de 18 jaar telt mee.

U deelt uw woning met anderen? Dan geldt de kostendelersnorm.
Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis, hoe lager uw bijstandsuit
kering. De reden hiervoor is dat als u met meer personen in één huis woont, u 
kosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. Het maakt niet uit waarom 
u een woning deelt, want de voordelen van een woning delen staan los van de 
redenen van samen wonen. Als één van u bijvoorbeeld zorg nodig heeft en door 
de ander wordt verzorgd, dan geldt de kostendelersnorm ook. 

Kijk op www.haltewerk.nl (zoek op kostendelersnorm) om te zien wat de hoogte 
van de bijstandsuitkering in percentages voor uw huishoudtype is.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm.  
Wie tellen niet mee?

 jongeren tot 21 jaar;        
 studenten die een studie volgen met recht op studiefinanciering (Wsf 2000);        
 leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
 meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen met recht op de Wet tegemoet 

koming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);    
 kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) huurprijs* 

betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

* Twijfelt u of uw huurprijs commercieel is? Neem contact op met (uw klantmanager van) Halte Werk. 

 

Participatiewet en de tegenprestatie
De overheid wil dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, iets terugdoen 
voor de samenleving. Halte Werk kan u daarom vragen een tegenprestatie te  
leveren voor een ontvangen bijstandsuitkering. We overleggen met u welke  
activiteiten u gaat doen. U kunt zelf een tegenprestatie zoeken die bij u past.  
Halte Werk beslist of dit een goede tegenprestatie is. Als het u niet lukt om zelf  
iets te vinden, dan kijken we samen naar uw kwaliteiten en mogelijk heden.  
Een tegenprestatie moet passen bij wat u kunt doen. 

Wij vragen geen tegenprestatie als u: 
  volledig en langdurig arbeidsongeschikt bent.
  een alleenstaande ouder bent van kinderen jonger dan 5 jaar.
  al voldoende meedoet in de maatschappij. U werkt bijvoorbeeld al als  

vrijwilliger of bent mantelzorger.
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Werkloos en 50+
Bent u werkloos en ouder dan 50 jaar? Dan kunt u misschien een IOAWuitkering 
krijgen. IOAW staat voor inkomensvoorziening voor oudere en gedeelte lijk arbeids
ongeschikte werkloze werknemers. Deze uitkering vult het inkomen van oudere, 
werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau.

Er gelden 3 voorwaarden voor de IOAW:
1.  U bent geboren vóór 1 januari 1965;
2.  U heeft onvoldoende inkomen om van te leven;
  (Zie toelichting hieronder voor wat wel/niet meetelt bij de bepaling van de 

hoogte van uw inkomen).
3.  U voldoet aan ten minste 1 van onderstaande voorwaarden:
  •   U bent op, of na, uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet  

de AOWleeftijd.
  •  U kreeg 3 maanden WW en daarna de volledige duur van de WW.
  •   U heeft op, of na, uw 50e leeftijd recht gekregen op een WGAuitkering.  

(Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze is gestopt  
omdat u bij uw herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was.

  •   U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 
28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAWuitkering.

Toelichting IOAW
Wat telt mee bij de berekening van mijn inkomen?

Niet van invloed    Wel van invloed

Uw vermogen    Het inkomen van u en uw partner*

Het inkomen van minderjarige kinderen  Het aantal medebewoners**

*    Uitzondering! Uw werkgever gebruikt een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht  

of lijfrente aan te kopen. Dit wordt buiten beschouwing gelaten, ook als deze regelmatig wordt  

uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

**  U heeft financieel voordeel van samen een huis(houden) delen. De kostendelersnorm is van  

toepassing (voor gehuwden geldt dit niet). Meer hierover op blz. 12.

Verplichtingen 
U ontvangt uw uitkering zolang u onvoldoende eigen inkomsten en vermogen heeft, 
maar:

  u moet er alles aan doen om werk te vinden en te behouden.
  u accepteert werk, ook als u elke dag drie uur zou moeten reizen.
  u verschijnt op tijd op afspraken.
  u levert alle gevraagde informatie op tijd in.
  u geeft snel alle wijzigingen door die van invloed zijn op uw recht op uitkering.
  u doet er alles aan om weer een eigen inkomen te krijgen.
  u begrijpt, spreekt, leest en schrijft goed Nederlands, of u spant zich voldoende in 

om de Nederlandse taal te leren.

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft, of aanvraagt, moet reintegreren.  
Dit betekent werk vinden of uw kans op werk vergroten. Bijvoorbeeld, u volgt een  
(sollicitatie) training, een geschikte cursus, opleiding of stage om nieuwe vaardigheden 
te leren. Of gaat werken met behoud van uitkering. Halte Werk kijkt samen met u naar 
deze mogelijkheden.

Als u niet meewerkt aan uw reintegratie, dan kan dit gevolgen hebben voor uw  
uitkering. Wij kunnen dan een maatregel opleggen, zoals één of een aantal maanden 
een lagere uitkering, of tijdelijk helemaal geen uitkering. 

Vakantie doorgeven
Als u een uitkering van Halte Werk ontvangt kunt u op 
vakantie zonder dat de uitkering stopt. U moet de 
vakantie vier weken van tevoren aanvragen. U geeft 
dit snel en makkelijk door via Mijn Halte Werk. Of 
vul het wijzigingsformulier in, onderteken het 
en stuur het op naar Halte Werk.

  Vakantie binnen Nederland: geen wettelijk maximale vakantieduur 
  Vakantie buiten Nederland: 28 dagen per kalenderjaar (indeling van de dagen is vrij)

  NB: De dag van vertrek telt niet mee met het aantal vakantiedagen, de dag van 
terugkomst wel. Het is niet toegestaan om de vakantieweken van twee opeen 
volgende jaren achter elkaar in december en januari op te nemen. 
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Let op! Zorg ervoor dat het opnemen van een vakantie geen effect heeft op (de hoogte 
van) uw uitkering. Als uw vakantie de kans op het vinden van een baan verkleint of als 
(b)lijkt dat u niet in een HALgemeente woont, dan kan uw uitkering worden verlaagd of 
stopgezet.
NB: Dit geldt niet voor mensen die van hun arbeidsverplichting zijn ontheven.

Meer lezen over uw rechten en plichten? 
Kijk op www.haltewerk.nl (zoek op verplichting)

  Soms vragen wij om de eerste werkdag na uw vakantie bij ons langs te komen.  
Als u dit moet doen dan staat dat in ons ‘besluit’ aan u. Dat is de brief die u  
ontvangt als antwoord op uw vakantieaanvraag. Niet vergeten, want elke dag die 
u later komt telt mee als vakantiedag!

Vergeet niet wijzigingen door te geven!
Uw situatie verandert soms. U heeft bijvoorbeeld werk gevonden, een kind gekregen 
of heeft een nieuwe huisgenoot. Dit kan gevolgen hebben voor (de hoogte van) uw 
uitkering. Als u deze verandering niet aan ons doorgeeft, ontvangt u mogelijk teveel 
uitkeringsgeld. Dat geld moet u dan terugbetalen en u krijgt een boete. Het is dus erg 
belangrijk dat u wijzigingen snel doorgeeft. U geeft wijzigingen eenvoudig door via 
Mijn Halte Werk of gebruik het wijzigingsformulier. Twijfelt u of u iets moet melden? 
Neem dan contact op met uw klantmanager.   

Uw halte voor tegemoetkomingen

*  Voorwaarde is dat u een laag inkomen en weinig tot geen vermogen hebt. 
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van tegemoet komingen vindt u  
op www.haltewerk.nl/tegemoetkomingen 

Bijzondere bijstand is een aanvulling op uw inkomen
Kunt u maar nét de noodzakelijke kosten betalen om van te leven? Vanuit die financiële 
situatie kan het voorkomen dat u sommige noodzakelijke kosten niet kunt betalen. 
Misschien kunt u dan een financiële tegemoetkoming krijgen.   
Deze tegemoetkoming vanuit uw gemeente vraagt u aan bij Halte Werk. De voorwaarden 
per tegemoetkoming vindt u op www.haltewerk.nl/tegemoetkomingen. Ook staat daar 
meer informatie over onze voordelige zorgverzekering met € 0, eigen risico. Verder leest 
u of u een gemeentelijke kortingspas kunt krijgen. Met deze pas betaalt u minder bij 
sport verenigingen, bibliotheek en theater. Zo is het voor iedereen mogelijk om deel te 
nemen aan de samenleving.

In welke situatie
ontvang ik mogelijk  

een tegemoetkoming? Ik leef minstens 3 jaar van  
het minimuminkomen en heb  

geen zicht op werk
(individuele inkomenstoeslag)

Ik ben een student  

met een arbeidsbeperking 

(individuele studietoeslag)

De school van  

mijn kind (418 jaar) vraagt  

om een ouderbijdrage  

(ouderbijdrage) 
Ik wil een goede  

zorgverzekering voor  

een lage prijs (CZM)
Ik ontvang graag korting  

op bijvoorbeeld sporten en  
bibliotheek (kortingspas)

Ik maak door
  

speciale omstandigheden bijzondere 
kosten die ik niet kan betalen

 

(bijzondere bijstand)

computerregeling

*
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Uw halte voor geldproblemen en 
hulp bij schuld

Soms komt u door omstandigheden in financiële moeilijkheden: u heeft dan 
geldproblemen of zelfs schulden. Halte Werk ondersteunt u als het niet lukt hier 
zelf uit te komen. 

Wij geven informatie en advies zodat u uw geldzaken weer op orde krijgt of weer 
overzicht heeft. Bijvoorbeeld door te kijken hoe u uw inkomsten kunt verhogen, 
of uw uitgaven kunt verlagen. 

Snel hulp zoeken betekent meer oplossingen
Wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen zijn schulden een serieus probleem 
geworden. U moet dan zo snel mogelijk in actie komen. Hoe eerder u hulp zoekt, hoe 
meer er mogelijk is. Of schuldhulpverlening of andere hulpverlening voor u de beste 
oplossing is, hangt af van uw situatie en uw motivatie om uw schulden aan te pakken. 
Wij kijken in onze gesprekken met u altijd naar uw persoonlijke omstandigheden. 
Het doel is weer grip op uw financiën te krijgen. Een schuldregeling is niet altijd nodig. 
Mogelijk verwijzen we u naar een andere hulpverlenende instantie.

Bij crisis komt u meteen langs
Er is sprake van een crisissituatie als u een aanzegging tot woningontruiming heeft 
ontvangen met daarop de datum van de ontruiming of van de openbare verkoop. 
Of een aankondiging met daarop de datum dat uw gas, water of licht wordt afgesloten. 
Zit u in zo’n situatie? Kom dan direct bij ons langs!

Gratis, maar u moet zich wel inzetten 
Onze hulpverlening is kostenloos, maar niet zonder verplichting. U blijft altijd verant
woordelijk voor uw eigen financiële situatie. Alleen als u zich maximaal inzet heeft onze 
begeleiding kans van slagen.  

oplossing is, hangt af van uw situatie en uw motivatie om uw schulden aan te pakken. 
Wij kijken in onze gesprekken met u altijd naar uw persoonlijke omstandigheden. 
Het doel is weer grip op uw financiën te krijgen. Een schuldregeling is niet altijd nodig. 
Mogelijk verwijzen we u naar een andere hulpverlenende instantie.

Bij crisis komt u meteen langs
Er is sprake van een crisissituatie als u een aanzegging tot woningontruiming heeft 
ontvangen met daarop de datum van de ontruiming of van de openbare verkoop. 
Of een aankondiging met daarop de datum dat uw gas, water of licht wordt afgesloten. 
Zit u in zo’n situatie? Kom dan direct bij ons langs!

Gratis, maar u moet zich wel inzetten 
Onze hulpverlening is kostenloos, maar niet zonder verplichting. U blijft altijd verant
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Voorwaarden
Halte Werk biedt gratis hulp aan bij het oplossen van uw financiële problemen als u:

  18 jaar of ouder bent;
  ingeschreven staat in een HALgemeente (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk).

      
Meer weten?
Naast het geven van informatie en advies zijn mogelijkheden van 
ons schuldhulpverleningsprogramma: betalingsregeling, 
herfinanciering, schuldbemiddelings  of saneringskrediet, Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), budgetbeheer of 
beschermingsbewind en nazorg. U leest hier meer over op 
www.haltewerk.nl/schuld of in onze brochure 
‘Schuldhulpverlening: van geldzorgen en schulden naar een oplos-
sing’. 

Budgetwinkel
Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? Bent u het financiële overzicht kwijt? 
Houdt u te weinig geld over om van te leven? Heeft u ondersteuning nodig bij het 
aanschrijven van incassobureaus? Maak een afspraak bij onze Budgetwinkel voor 
gratis hulp.

Naast het geven van informatie en advies zijn mogelijkheden van 
Schuldhulpverlening
Van geldzorgen en schulden naar een oplossing

Kent u iemand 
met geldproblemen? 
Geef deze folder en 
praat er samen 
over.

Halte Werk brochure schuldhulpverlening september.indd   1

15-09-16   09:56

TIP

Halte Werk is lid van de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverleners 
(www.nvvk.eu). 

Schuldhulpverlening is altijd maatwerk!

Bekijk www.haltewerk.nl. Daar vindt u ‘Bereken uw recht’. Met 
dit programma ziet u makkelijk en snel of u recht heeft op een 
aanvulling op uw inkomen. Op de website staat ook Geldplan 
Halte Werk. Vul online het plan in en ontvang meteen tips om 
uw uitgaven te verminderen en uw inkomsten te verhogen. 
Ook op de website: nuttige links naar andere websites om 
beter uit te komen met uw geld.
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Het Zelfstandigenloket helpt zelfstandige ondernemers met financiële onder-
steuning (Bbz). Daarnaast helpen we mensen een bedrijf te starten vanuit een 
uitkering (WW of Participatiewet). Ook staan wij oudere ondernemers bij die 
willen stoppen met hun bedrijf (IOAZ).

Een uitkering vanuit het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
De vorm van deze financiële bijstand verschilt per situatie. 

U kunt recht hebben op:
  een renteloze lening, bedrijfskrediet of schuldhulpverleningskrediet.
  een starterskrediet.
  begeleiding tijdens de start van uw onderneming.
  een (tijdelijke) aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau (uitkering).

Meer over de Bbzuitkering vindt u op www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket

Een uitkering vanuit de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 
u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met uw klantmanager.

Het Zelfstandigenloket is er voor inwoners uit de gemeenten Alkmaar, Beemster, Bergen NH, Castricum, Den 
Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel en Waterland. Als u in een andere 
gemeente woont, neemt u contact op met uw eigen gemeente.

een (tijdelijke) aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau (uitkering).

Meer over de Bbzuitkering vindt u op www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket

(Wet inkomensvoorziening oudere en 

Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

een (tijdelijke) aanvulling van uw inkomsten tot bijstandsniveau (uitkering).

Meer over de Bbzuitkering vindt u op www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 

Meer over de Bbzuitkering vindt u op www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket

Een uitkering vanuit de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 
u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met uw klantmanager.

(Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 
u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met uw klantmanager.

Meer over de Bbzuitkering vindt u op www.haltewerk.nl/zelfstandigenloket

Een uitkering vanuit de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 
u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met uw klantmanager.

(Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

(Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
Bent u 55 jaar of ouder en moet u uw bedrijf wegens een te laag inkomen beëindigen? 
Dan heeft u mogelijk recht op een IOAZ uitkering. Uw inkomen wordt dan (tijdelijk) 
aangevuld tot bijstandsniveau. Voor deze uitkering geldt een (gedeeltelijke) vermogens
vrijstelling. Let op! U moet deze uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. 

Heeft u een WWuitkering of een uitkering vanuit de Participatiewet en wilt 
u een eigen bedrijf starten? Neem dan contact op met uw klantmanager.

ZELFSTANDIGENLOKET
Speciaal voor ondernemers
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JONGERENLOKET
Speciaal voor jongeren tot 27 jaar in de regio Noord-Kennemerland

Ben je jonger dan 27 jaar en woon je in een HAL-gemeente of een andere 
gemeente in de regio Noord-Kennemerland*? Ben je gestopt met school? 
Heb je geen werk? Wil je weten wat je met jouw talenten kunt doen? Je kunt 
op alle werk dagen langskomen bij ons Jongerenloket om te praten met onze 
mede werkers. Wij helpen je een goede keuze te maken voor een opleiding of 
een baan. We bespreken met je wat je tot nu toe hebt gedaan, wat je graag wilt 
en de problemen die je misschien hebt.

Wij helpen jou met het behalen van een startkwalificatie. Dat is een havo, vwo of mbo
2diploma of hoger. Met zo’n diploma heb je meer kans op leuk en goed betaald werk. 

Leren is niets voor mij. Wat kan ik anders doen?
Vind je hele dagen naar school gaan moeilijk? Dan is een combinatie van leren en werken 
misschien een goede keuze. Weet je nog niet zo goed wat je wilt of kunt? Dan kun je bij 
ons een test doen. Als er problemen zijn, zoeken we samen met jou naar een oplossing!

Ik heb niet genoeg geld om van te leven
Ontvang je geen inkomsten of niet genoeg om van te leven? Als je je meldt voor een 
bijstandsuitkering moet je eerst zelf vier weken kijken of je een opleiding kunt volgen of 
zoeken naar betaald werk. Pas daarna kun je een uitkering aanvragen bij Halte Werk. 
De uitkering werkt dan met terugwerkende kracht. Zie meer info op blz 8.

Als je door het volgen van onderwijs je kansen op de arbeidsmarkt nog kunt verbeteren 
dan ben je verplicht om (weer) naar school te gaan. Halte Werk helpt je bij het maken 
van een plan van aanpak en begeleidt je bij de uitvoering van dat plan. Het is belangrijk 
dat je laat zien dat je je maximaal inzet en dat je je aan de afspraken houdt: we doen het 
immers samen!

            @jongerenloketHW of lees meer op www.haltewerk.nl/jongerenloket

* Kijk op www.haltewerk.nl/jongerenloket of we ook voor jouw gemeente werken.



  Ik heb onvoldoende geld om rond te komen en heb geen recht op een andere uitkering.

  Ik heb een uitkering en wil een eigen bedrijf starten.

  Ik ben 50 jaar of ouder en werkloos.

Ik heb een laag inkomen, weinig of geen vermogen en...
  maak nu door speciale omstandig heden bijzondere kosten die ik niet kan betalen.

  leef al minstens drie jaar van het minimuminkomen en heb geen zicht op werk.

  wil korting op bijvoorbeeld sporten, bibliotheek en theater.

  wil een goede zorgverzekering voor een lage prijs.

  ben een student met een arbeidsbeperking.

  moet een ouderbijdrage aan de school van mijn kind betalen.

  heb een arbeidsbeperking waardoor ik niet het minimuminkomen kan verdienen. 

  wil ondernemer worden en heb een uitkering.

  Ik wil informatie over hoe ik met mijn geld kan uitkomen.

  Ik wil informatie over hoe ik mijn schulden zelf op kan lossen.

  Ik heb schulden en wil hulp.

  Ik zit in een financiële crisissituatie!

Halte Werk, voor als u in de volgende situaties zit:

Ik ben ondernemer en...
  heb financiële problemen.

  wil mijn bedrijf beëindigen omdat ik er niet van kan leven.

  ben 55 jaar of ouder en moet stoppen met mijn bedrijf.

  ben een starter met een werkloosheids of bijstandsuitkering.

Ik ben tussen de 16 en 27 jaar en...
  ben werkloos en volg geen opleiding.

  weet niet goed welke opleiding bij mij past.

  weet niet goed wat ik wil en kan.

  vind het lastig om werk te vinden.

  wil tegelijk leren en werken.

  heb onvoldoende geld om rond te komen. 

  heb schulden of andere problemen. 

Zelfstandigenloket

Jongerenloket
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www.haltewerk.nl

Mallegatsplein 10, 1815 AG  Alkmaar
Bel 14 072, kies ‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk
www.haltewerk.nl/contact


