
 

Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Met deze regeling neemt een werkgever u in 
dienst. U kunt dan naast uw WW-uitkering uw nieuwe baan combineren met een opleiding die u 

nodig heeft voor deze baan. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren en bent u niet verplicht 
om passende arbeid te aanvaarden. Deze vrijstelling duurt de gehele periode van uw opleiding of 
tot het einde van uw WW-uitkering. 
Uw werkgever betaalt salaris over de uren die u werkt. Voor de uren die u besteedt aan uw 
opleiding, houdt u uw WW-uitkering. 
 
Voorwaarden Brug-WW zonder sectorplan  

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling gelden de volgende voorwaarden: 

 U heeft een WW-uitkering of u krijgt binnenkort een WW-uitkering. 

 U gaat een opleiding volgen die u nodig heeft voor uw nieuwe baan. 

 Tijdens de periode van de opleiding werkt u minimaal 8 uur per week bij uw nieuwe 
werkgever in loondienst. 

 Als u de opleiding heeft afgerond, geeft uw werkgever u een nieuw contract. Of uw 

werkgever breidt uw huidige contract uit. Dit moet dan een contract zijn voor minimaal 6 
maanden met het aantal uren dat u al werkte, plus het aantal uren dat u de opleiding 
volgde (baangarantie). 

  

Inkomstenopgave tijdens Brug-WW zonder sectorplan 
Op het formulier Inkomstenopgave geeft u door hoeveel u heeft verdiend bij uw werkgever. Is uw 
WW-uitkering gestart voor 1 juli 2015? Dan geeft u via het Wijzigingsformulier WW het aantal uren 
door dat u bij uw werkgever werkt. 

 
Voor wie is Brug-WW zonder sectorplan bedoeld? 
Brug-WW is bedoeld voor werknemers die een WW-uitkering hebben of binnenkort een WW-
uitkering krijgen. 

 
Hoe vraag ik Brug-WW zonder sectorplan aan? 
U vraagt Brug-WW zonder sectorplan aan met het formulier Aanvraag Brug-WW zonder sectorplan. 

Aanvragen Brug-WW zonder sectorplan  
Ontvangt u nog geen WW-uitkering? U kunt Brug-WW zonder sectorplan alleen aanvragen als u nu 
een WW-uitkering heeft of binnenkort een WW-uitkering krijgt. U krijgt namelijk vrijstelling van 
een aantal plichten die bij een WW-uitkering horen. 
Wilt u eerder beginnen? Neem dan contact op met uw adviseur werk via de Werkmap. 
 

Meer informatie over Brug-WW zonder sectorplan 
Wilt u meer informatie over de Brug-WW? Neem dan contact op met uw adviseur werk via de 
Werkmap. 
 

http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-brug-ww-zonder-sectorplan.aspx
http://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx

