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ONDERNEMEN EN HET UWV

Ondernemen met behoud van een ww-uitkering
Als je wilt gaan ondernemen met behoud van je uitkering dan is het noodzakelijk dat je hiervoor
toestemming krijgt van het UWV. Om een onderneming te starten vanuit een ww-uitkering moet
je de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: online training
Voordat je als zelfstandig ondernemer vanuit een ww-uitkering kunt beginnen, is het raadzaam te
onderzoeken of het ondernemerschap bij je past. Hiervoor moet je bij het UWV deelnemen aan een
webinar. Tijdens deze sessie komen ook de voorwaarden van UWV aan bod.

Klik hier om deel te nemen aan deze training bij het UWV
Stap 2: onderzoeksperiode
Wanneer je stap 1 hebt doorlopen en je hebt deelgenomen aan de online sessie van het UWV, dan
bespreek je met jouw adviseur Werk of je toestemming krijgt om gebruik te maken van de
onderzoeksperiode. Jouw adviseur moet jou hier toestemming voor geven.
Wat is de onderzoeksperiode?
In de onderzoeksperiode moet je jouw idee verder onderzoeken en voorbereiden. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•

Haalbaarheid
Locatie
Verzekeringen
Vergunningen
Ondernemingsplan
Belastingzaken

Hoelang duurt de onderzoeksperiode?
Een onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. Tijdens deze periode heb je geen sollicitatieplicht
en wordt de uitkering doorbetaald. Na deze periode heb je een tweetal opties waaruit je een keuze
maakt:
1. Besluit je na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor je is? Dan
verandert er niets. Je blijft de uitkering ontvangen en behoud dezelfde rechten en plichten
als voor de onderzoeksperiode.
2. Besluit je na de onderzoeksperiode dat je wilt starten met een eigen bedrijf? Dan kan je in
aanmerking komen voor een startperiode. De startperiode is maximaal 26 weken.

Schrijf ondernemingsplan
Gedurende de onderzoeksperiode schrijf je een ondernemingsplan. Hierin breng je kansen en
bedreigingen in kaart en worden vragen beantwoord zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn mijn sterke en minder sterke eigenschappen?
Wat ga ik doen en waarom?
Is er markt voor mijn idee?
Wie is mijn doelgroep?
Hoe kom ik aan klanten?
Wat moet ik allemaal regelen als ondernemer?
Welke investering is nodig voor mijn plannen?
Is mijn plan levensvatbaar?

Bouwstenen
Een ondernemingsplan bestaat in de basis uit een viertal bouwstenen waarmee jouw bedrijf tot
stand komt. Invulling geven aan een ondernemersplan kan op diverse manieren, maar de vaste
onderdelen die je er in terug ziet zijn:
1.
2.
3.
4.

De ondernemer
Bedrijf en markt
Organisatie
Het financiële plan

Kortom: het ondernemingsplan geeft je inzicht in de haalbaarheid van jouw plannen. Wees bij het
schrijven van het plan wel kritisch. Een belangrijke voorwaarde is dat je jezelf een eerlijke spiegel
voorhoudt.
Het maken van een ondernemingsplan is een investering in tijd en energie, maar loont zeker de
moeite! Het schrijven van een ondernemingsplan doe je voornamelijk voor jezelf, maar dus ook voor
het UWV.

Stap 3: startperiode
Op het moment dat je van jouw adviseur Werk van het UWV toestemming krijgt om te gaan
ondernemen vanuit de WW-uitkering, gaat jouw startperiode van start. Je ontvangt dan 26 weken
lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag je onbeperkt uren aan de
onderneming besteden. Denk hierbij aan opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand
inrichten of een winkel openen. Gedurende de startperiode heb je geen sollicitatieplicht.
Tijdens deze startperiode maakt het niet uit:
•
•

Hoeveel inkomsten je hebt vanuit de onderneming;
Hoeveel tijd je aan het bedrijf besteedt.

Heb je (nog) minder dan 26 weken recht op een WW-uitkering Dan duurt de startperiode tot het
einde van de uitkering.
Voorwaarden voor de startperiode
Aan de startperiode zijn wel voorwaarden verbonden:
•
•

Je krijgt toestemming voor de startperiode wanneer de kans groot is dat je met de eigen
onderneming voldoende geld verdient om van te leven.
Daarnaast moet je zoals bij stap 1 aangegeven de online training gevolgd hebben.

Inkomstenopgave opsturen wanneer je werkloos bent
Tijdens de startperiode hoef je geen uren en geen inkomsten uit werkzaamheden als ondernemer
door te geven. Voorwaarde is wel dat je het formulier 'Inkomstenopgave' op Mijn UWV invult en
opstuurt.
Geen opdrachten voor ex-werkgever tijdens startperiode
Tijdens de startperiode mag je geen opdrachten uitvoeren voor de werkgever waardoor je bent
ontslagen. Dit is om te voorkomen dat de ex-werkgever je ontslaat als werknemer en je vervolgens
tegen lagere voorwaarden inhuurt als zelfstandige. Neem je wel een opdracht van de ex-werkgever
aan? Dan betaalt het UWV je tot het einde van startperiode geen uitkering meer. Het UWV kan je
ook een boete opleggen. Na de startperiode mag je wel voor je ex-werkgever werken.
Stap 4: na de startperiode
Besluit je na de startperiode verder te gaan met ondernemen en heb je nog recht op WW-uitkering?
De uren die je als zelfstandige werkt moet je aan het UWV doorgeven en op basis daarvan vindt er
een inkomensverrekening plaats. Hoe dit werkt lees je hier.

Naast de besproken stappen die je moet nemen om te starten met een eigen onderneming vanuit
een WW-uitkering zijn er nog een aantal praktische zaken die wellicht op jouw situatie van
toepassing zijn.
Wel al inschreven of al werkzaam als zelfstandige?
Ben je naast je loondienstverband, al actief als zelfstandige, freelancer of zzp’er? Dan worden er over
de inkomsten als zelfstandige geen sociale verzekeringspremies betaald. Bij het UWV geldt dan 1 van
de volgende 2 situaties voor jou:
• Je bent zelfstandige, of;
• Je hebt inkomsten uit overige niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden.
Wil je weten hoe het UWV hiermee omgaat, bezoek dan deze pagina.
Aanvraag WW-uitkering
Een WW-uitkering kan je vanaf ca. 1 week voor je eerste werkloosheidsdag aanvragen. Zorg dat je
het uiterlijk 1 week na je laatste werkdag hebt aangevraagd. Je hebt een DigiD-inlogcode nodig.

Klik hier om een ww-uitkering aan te vragen
Op het moment dat de aanvraag WW is gedaan kan er gecommuniceerd worden met de werkcoach
en kan er toestemming gevraagd worden voor een onderzoeksperiode en daarna de startperiode.
Herleving
Stop je met ondernemen? Dan val je terug op de oude WW-uitkering. Het herlevingsrecht en de
hoogte hiervan hangt af van:
•
•
•

Hoelang je een WW-uitkering zou hebben gekregen als je na je ontslag niet als zelfstandige
was begonnen;
Hoelang je een eigen bedrijf hebt gehad;
Of je de werkzaamheden als zelfstandige volledig hebt beëindigd.

De periode waarbinnen je op WW kunt terugvallen, hangt af van hoelang je recht had op een WWuitkering vanaf het moment van ontslag. Via deze link lees je meer over het laten herleven van de
uitkering.
Tip: twijfel je over de toekomstige levensvatbaarheid van je ondernemersactiviteiten zorg dan altijd
dat je helder voor ogen hebt tot wanner je nog aanspraak kan maken op herleving van je WWuitkering. Vraag dit na bij het UWV ook al doe je geen aanspraak op je WW-rechten bij ontslag.

Disclaimer:
De informatie in dit document is informatief er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het UWV gaat over
jouw exacte rechten en plichten. Bij vragen of twijfel neem contact met het UWV op:

