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Wat is bijstand?
Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft
om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke steun totdat u weer
betaald werk vindt. De gemeente helpt bij het vinden van werk.
Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie. Of ga langs bij het Werkplein.
Werkplein Enschede
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
088 896 99 66
info@werkpleintwente.nl
www.werkpleinenschede.nl
Gemeente Enschede - informatie bijstand
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur
053 481 7800
www.enschede.nl/bijstand

Kunt u bijstand krijgen?
U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op
de website van Rijksoverheid.
Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden van de gemeente. Kijk meer
informatie op de website van Werk.nl.
Gemeente Enschede - bijstand voor zelfstandigen
www.enschede.nl/bijstand-voor-zelfstandigen
Gemeente Enschede - informatie bijstand
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur
053 481 7800
www.enschede.nl/bijstand
Rijksoverheid - bijstand
www.rijksoverheid.nl/bijstand
Werk.nl - uitkering aanvragen

www.werk.nl/uitkering-aanvragen

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het
ontvangen van een bijstandsuitkering?
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie.
Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor
de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw
persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald
wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.
Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of
tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw
gemeente.
Of maak een afspraak bij het Werkplein.
Gemeente Enschede
U kunt alleen op afspraak komen.
Hengelosestraat 51
7500 AP Enschede
14 053
www.enschede.nl
Werkplein Enschede
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
088 896 99 66
info@werkpleintwente.nl
www.werkpleinenschede.nl

Krijgt u bijstand en is er iets veranderd in uw leven?
Geef het op tijd door. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete. Ook kan het gevolgen hebben
voor uw bijstand.
Verhuist u naar een andere gemeente? De bijstand die u ontving van uw oude gemeente
stopt dan. U moet opnieuw bijstand aanvragen in uw nieuwe gemeente.
Neem voor meer informatie contact op met het Werkplein.
Werkplein Enschede
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
088 896 99 66
info@werkpleintwente.nl
www.werkpleinenschede.nl

Krijgt u een uitkering en bent u ziek?
Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.
Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
Over Geldkompas

