
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Geachte @~AANHEFVOLCLIENTSZCLIENT@@~AANHEFVOLPARTNSZPARTN@, 

 

U ontvangt een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan op grond van de Participatiewet. Bij deze uitke-

ring horen verplichtingen, zoals het zoeken naar betaald werk. U heeft ons op 

@datum_verzoek_ontheffing_arbeidsplicht@ gevraagd om voorlopig niet op zoek te hoeven naar betaald werk. In 

deze brief leest u wat wij hebben besloten. 

 

Wat hebben wij besloten? 

U hoeft vanaf @datum_ontheffing_arbeidsplicht@ tot @datum_ontheffing_arbeidsplicht@ niet naar werk te zoe-

ken of werk aan te nemen. Deze ontheffing geldt voor maximaal 5 jaar.  Na deze 5 jaar moet u weer op zoek naar werk, 

óók als uw jongste kind dan nog geen 5 jaar is. U bent ook vrijgesteld om als werkzoekende ingeschreven te staan bij 

het UWV WERKbedrijf. Dit heet ontheffing van de arbeidsverplichtingen.  

 

Waarom hebben wij dit besloten? 

Wij hebben dit besloten omdat u: 

• alleenstaande ouder bent, en  

• een of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 5 jaar, en 

• heeft aangegeven dat u zelf voor uw kind(eren) wilt zorgen. 

 

Wat verwachten wij van u? 

U hoeft geen werk te zoeken, maar u moet wel verplicht scholing volgen en meewerken aan de bevordering van uw 

kansen op betaald werk voor de toekomst. Als wij u hiervoor een aanbod doen, bent u verplicht om hieraan mee te wer-

ken. Het kan gaan om een aanbod voor een cursus, opleiding, training, workshop of begeleidingstraject. Wij hebben 

met u besproken hoe u uw kansen op betaald werk voor de toekomst zo groot mogelijk maakt. Wij sturen het plan van 

aanpak als bijlage mee. In dit plan staan de afspraken die wij met u hebben gemaakt. U bent verplicht om u aan de af-

spraken in dit plan van aanpak te houden. Doet u dit niet? Dan moet u van ons toch op zoek naar werk of werk aanne-

men. Bovendien kunnen wij uw uitkering dan verlagen. 

 

Bent u het er niet mee eens? 

Bent u het niet eens met ons besluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op. We nemen dan samen met u 

deze brief door.  

 

Komen we er niet uit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk be-

schrijft wat uw bezwaar precies is. U kunt daarvoor ook gebruik maken van een invulformulier. Dit formulier vindt u 

op de website www.hetpleinzutphen.nl  Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Het dagelijks bestuur van Het Plein, 

Afdeling bezwaar en beroep 

Postbus 9010 

7200 GL  Zutphen 

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan 

de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat 

binnen is. In het bezwaarschrift zet u: 

• uw naam en adres; 

• de datum van uw bezwaarschrift; 

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

• waarom u het niet met ons besluit eens bent. 

 

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

Onderwerp: Vrijstelling van uw verplichtingen bij uw bijstandsuitkering     

 

 

 

 
 
 
Geachte @~AANHEFVOLCLIENTSZCLIENT@@~AANHEFVOLPARTNSZPARTN@, 

 

U krijgt een uitkering via Het Plein. Met deze uitkering bent u eigenlijk verplicht om naar betaald werk te zoeken. Op 

@datum_verzoek_ontheffing_arbeidsplicht@ vroeg u of u dat voorlopig niet hoeft te doen. In deze brief leest u wat wij 

hierover hebben besloten. 

 

Wat hebben wij besloten? 

Van @datum_ontheffing_arbeidsplicht@ tot @datum_ontheffing_arbeidsplicht@ hoeft u geen betaald werk te zoeken 

of aan te nemen. U hoeft dan ook niet als werkzoekende ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.  De reden 

hiervoor is dat u een alleenstaande ouder bent. En dat u <een zoon/dochter / kinderen> heeft die jonger <is/zijn> dan 5 

jaar, waar u graag zelf voor wilt zorgen. 

 

Wat moet u wel doen? 

Wij hebben met u een plan van aanpak met afspraken gemaakt. U vindt het in de bijlage. U bent verplicht om u aan de 

afspraken in dit plan te houden. Bieden wij u een opleiding of een workshop aan? Of bijvoorbeeld een begeleidingstra-

ject? Dan bent u verplicht daaraan mee te werken. Daarmee vergroot u uw kansen op betaald werk in de toekomst.  

 

Wanneer moet u weer naar werk zoeken? 

Na @datum_ontheffing_arbeidsplicht@ moet u weer naar betaald werk gaan zoeken. Ook als uw jongste kind dan nog 

geen vijf jaar is.  

 

Houd u aan het plan van aanpak 

Houdt u zich niet aan de afspraken in het plan van aanpak? Dan kunnen wij uw uitkering verlagen. En dan moet u toch 

betaald werk zoeken of aannemen.  

  

Wettelijke basis  

• Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 Participatiewet. 

• Arbeidsinschakeling en tegenprestatie: art. 9 Participatiewet 

• Gegevens bezwaarschrift: art. 6:5 Algemene wet bestuursrecht. 

• Artikelen van de beleidsregels door de consulent in te voegen. 

 

Heeft u vragen?  

Neem dan gerust contact op met @~CONTACTPERSOONSZWERKER@. Dat kan op 

@~WERKDAGENSZWERKER@ van 9.00 uur tot 10.00 uur. Het telefoonnummer is @telefoonnummer@. Een e-

mail sturen kan ook: @emailadres@. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

@...@ 

 

 

 

 

Bent u het er niet mee eens? 

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Bel ons dan eerst. Dan bespreken we samen dit besluit.  

 

Komen we er niet uit?  

Dan kunt u ons een brief, een bezwaarschrift, sturen. Daarin legt u uit waarom u het niet eens bent met dit besluit. Uw 

bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief (de gestempelde datum bovenaan) bij ons 

zijn. Als u het te laat stuurt, mogen wij het niet meer behandelen. Belangrijk is dat u uw handtekening eronder zet. 

Onderwerp: Uw  verplichting om naar werk te zoeken bij uw uitkering     

Oud Herschreven 

http://www.hetpleinzutphen.nl/


  

 

 
Vragen? 

Hebt u vragen? Neemt u dan gerust contact op met uw consulent @~CONTACTPERSOONSZWERKER@, telefo-

nisch te bereiken op @~WERKDAGENSZWERKER@ van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

 

 

Artikelen: 

• Bijstandsnormen: art. 20 t/m 24 Participatiewet. 

• Arbeidsinschakeling en tegenprestatie: art. 9 Participatiewet 

• Gegevens bezwaarschrift: art. 6:5 Algemene wet bestuursrecht. 

 
 
 
 
U kunt voor uw bezwaarschrift een invulformulier gebruiken. U vindt het op de website www.hetpleinzutphen.nl via de 

zoekterm bezwaarschrift-tabel.  

 

In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval: 

• Uw naam, adres, telefoonnummer (overdag) en uw e-mailadres. 

• De datum van de dag waarop u de brief schrijft. 

• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent. 

• Waarom u het niet eens bent met het besluit. 

• Uw handtekening 

Stuur voor de duidelijkheid een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift mee.  

 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Het dagelijks bestuur van Het Plein, 

Afdeling bezwaar en beroep 

Postbus 9010 

7200 GL  Zutphen 

Oud Herschreven 

http://www.hetpleinzutphen.nl

