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Ligt uw inkomen onder het bijstandsniveau?
Probeer uw inkomen aan te vullen. Vraag aan uw werkgever of u meer uren kunt werken of
zoek een baan met een beter salaris. Misschien heeft u recht op een (aanvullende)
bijstandsuitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de bijstand.
Vul het aanvraagformulier bijstand in op Werk.nl. Houd bij de aanvraag uw DigiD bij de hand.
U logt in via het venster van UWV Werkbedrijf.
Heeft u geen baan en heeft u geld nodig voor uzelf of voor uw gezin? Schrijf u in via werk.nl
als werkzoekende.
Rijksoverheid - bijstandsnorm
www.rijksoverheid.nl/bijstandsnorm
Werk.nl - aanvragen bijstandsuitkering of IOAW
www.werk.nl/bijstandsuitkering
Werk.nl - uitkering aanvragen
www.werk.nl/uitkering-aanvragen

Ben je jonger dan 27 en ligt je inkomen onder
bijstandsniveau?
Meld je bij het UWV via werk.nl. Daarna heb je een afspraak bij IJsselgemeenten om jouw
situatie te bespreken. Je maakt dan afspraken voor een zoekperiode waarin je actief op zoek
moet naar werk of een opleiding.

Ben je tussen 18 en 23 jaar oud? Vraag begeleiding aan de Jonge Krijger.
Weet je niet zeker of je inkomen onder bijstandsniveau ligt? Kijk op de website van de
rijksoverheid om te zien wat het bijstandsniveau is dat voor jou geldt. Wil je weten of je recht
hebt op toeslagen of uitkeringen? Kijk op de website Bereken uw recht.
Bereken uw recht Capelle aan den IJssel
www.berekenuwrechtplus.nl/capelleaandenijssel
Jonge Krijger
De Linie 5G
2905 AX Capelle aan den IJssel
010 760 5555
info@jongekrijger.nl
www.jongekrijger.com
Jonger dan 27 jaar en werkloos
www.ijsselgemeenten.nl/jongeren-tot-27-jaar
IJsselgemeenten Sociale Zaken
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
010 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur)
www.ijsselgemeenten.nl
Rijksoverheid - bijstandsnorm
www.rijksoverheid.nl/bijstandsnorm
Werk.nl
www.werk.nl

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd?
Misschien heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze regeling heet de
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Kijk voor meer informatie op de website
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier leest u wat de voorwaarden zijn en of u in
aanmerking komt.
Sociale Verzekeringsbank - AIO
www.svb.nl/aio

Wilt u weten hoeveel vermogen u mag hebben om in
aanmerking te komen voor bijstand?
Hoeveel eigen vermogen u mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden.

Kijk op de website van Rijksoverheid.nl voor informatie over het maximum aan eigen
vermogen. Voor inkomensondersteuning neemt u contact op met Sociale Zaken
IJsselgemeenten. Kijk op Geldtips Capelle voor meer informatie.
IJsselgemeenten Sociale Zaken
Bezoekadres
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
Postadres
Postbus 566
2900 AN Capelle aan den IJssel
010 284 84 57
socialezaken@ijsselgemeenten.nl
www.ijsselgemeenten.nl
Geldtips Capelle
www.capelleaandenijssel.nl/geldtips
Rijksoverheid - bijstandsuitkering
www.rijksoverheid.nl/bijstand

Heeft uw partner een uitkering van UWV?
Dan telt het inkomen van uw partner mee.
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