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Vanaf nu zeggen we u tegen je!

Uitnodiging!

Een initiatief van:                                                       Meer info: www.edam-volendam.nl

Werk & inkomen
Als u op uzelf woont of als u van plan bent dit binnenkort te gaan doen, dan kan deze 

informatie van belang zijn.  Iedere meerderjarige moet namelijk in Nederland zoveel 

mogelijk ‘economisch zelfstandig’ zijn.  Dat betekent dat u zelf in staat moet zijn een 

inkomen te verdienen. Als u een baan zoekt kunt u terecht bij het UWV WERKbedrijf. 

Zij helpen u met het vinden van werk.  

Natuurlijk kunt u ook gewoon naar binnen lopen bij een uitzendbureau. U kunt ook 

reageren op een personeelsadvertentie uit de krant, uit een vakblad of van een website 

van een bedrijf of instelling. Op internet kunt u veel vacaturesites vinden. Als u niet 

direct een geschikte vacature vindt, kunt u zelf ook een open sollicitatiebrief sturen 

naar een bedrijf of instelling waar uw belangstelling naar uitgaat.

 
Vanaf uw 18e mag u ook zelfstandig een eigen bedrijf starten. Wilt u meer weten over 

het starten van een eigen bedrijf dan kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel 

(www.kvk.nl). Zij hebben o.a. een stappenplan, waarin is beschreven hoe u een eigen 

bedrijf start.

Gaat u werken, dan krijgt u met verschillende financiële zaken te maken. U wilt 

natuurlijk weten waar u recht op hebt en wat u moet doen als u ziek bent of 

ontslagen wordt. Op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl en 

www.toeslagen.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een toeslag of een 

korting op de belasting. Voor hulp of advies over uw budget kunt u kijken op de 

website van het Nibud, www.nibud.nl. 

Wilt u weten of u wel het salaris krijgt waar u recht op hebt en wat u moet doen als 

dat niet zo is, neem dan een kijkje op www.rijksoverheid.nl. 

Tip! Om betalingsachterstanden 

te voorkomen is het mogelijk om 

uw maandelijkse vaste lasten 

automatisch van uw rekening 

te laten afschrijven. 

Handige websites: 

u www.edam-volendam.nl;

u www.kvk.nl;

u www.belastingdienst.nl;

u www.toeslagen.nl;

u www.nibud.nl;

u www.werk.nl;

u www.rijksoverheid.nl;

u www.lerenenwerken.nl.


