WSNP en SOLLICITATIEPLICHT
U heeft een sollicitatieverplichting in de WSNP. Waar moet u aan voldoen? De regels
binnen de WSNP zijn streng! Om u wegwijs te maken volgen hier de regels, en een aantal
tips bij het solliciteren. U bent uw eigen sleutel tot uw eigen succes!
Arbeids- en sollicitatieverplichting. (Onderstaande regels zijn conform de ReCoFa
richtlijnen en kunt u terugvinden op www.rechtspraak.nl)
a. Als u een dienstverband heeft, spant u zich tot het uiterste in om dat

dienstverband te behouden.
b. Als u part time werkt heeft een sollicitatieplicht, ook als kinderen onder de

vier jaar tot het gezin van de schuldenaar behoren, tenzij de rechtercommissaris hiervoor een ontheffing heeft gegeven.
c. De sollicitatieplicht houdt in dat u solliciteert naar een voltijds dienstverband,

dat wil zeggen werk gedurende tenminste 36 uur per week.
d. Bij de sollicitatieplicht neemt u de volgende regels in acht:
1. de sollicitatieactiviteiten bestaan tenminste uit:
- viermaal per maand een schriftelijke sollicitatie of per e-mail op een

bestaande vacature (exclusief open sollicitaties), en
- inschrijving bij het UWV Werkbedrijf en bij drie à vier uitzendbureaus;
2. u beperkt zich hierbij niet tot het solliciteren naar vacatures op het eigen
vakgebied;
3. u stuurt kopieën van de sollicitatiebrieven en de vacatures alsmede de
reactie van de werkgever daarop en van de inschrijving bij het UWV
Werkbedrijf en de uitzendbureaus naar de bewindvoerder; 4. het volgen
van een opleiding, integratiecursus of andere cursus mag niet in de weg
staan aan het verrichten van of het solliciteren naar een voltijds
dienstverband.
e. De sollicitatieplicht geldt niet voor u als u de AOW-leeftijd heeft bereikt.
f.

De rechter-commissaris kan een (gedeeltelijke) ontheffing als bedoeld onder
ambtshalve of op gemotiveerd verzoek van de bewindvoerder of schuldenaar
geven wanneer u niet in staat bent arbeid te verrichten.

g. Indien u zich erop beroept dat u arbeidsongeschikt bent, legt u een

medische verklaring of medische informatie over waaruit dit blijkt. Indien u
niet over een dergelijke verklaring of informatie beschikt maar wel
aannemelijk is dat sprake is van medische omstandigheden die de (mate van)
arbeidsgeschiktheid beïnvloeden, laat u zich keuren door een door de
bewindvoerder of rechter-commissaris aan te wijzen deskundige. De
bewindvoerder vraagt deze keuring met toestemming van de
rechtercommissaris aan. De kosten van een dergelijke medische keuring
komen ten laste van de boedel of, indien het actief in de boedel
ontoereikend is, ten laste van de Staat.
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Wat moet u doen?
Aan het einde van iedere maand levert u het bijgevoegde sollicitatieformulier in bij
uw bewindvoerder. U voegt alle bewijzen toe naar:
Postbus 2888 - 2611 CW Delft - t : 015 2031000 - info@eresbewindvoering.nl
Ik wijs u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het compleet aanleveren en
kloppend maken van de bewijzen. Kunt u het niet alleen, dat is niet erg, maar zoek
wel hulp!
Als u van mening bent dat u om lichamelijke of psychische redenen niet in staat
bent om te werken, levert u een bewijs in van een behandelaar of uw arts. U kunt
van uw bewindvoerder een folder ontvangen die u kunt inleveren bij uw arts of
behandelaar. Daarin staat uitgelegd wat de bedoeling is.
Als er een bewijs ontbreekt is er sprake van een tekortkoming. Dit kan leiden tot en
verlenging van uw schuldsanering. Als er geen verbetering optreedt kan dit leiden
tot het beëindigen van uw regeling zonder schone lei.
Het is van belang dat u uw bewindvoerder tijdig informeert over eventuele
problemen.
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TIPS BIJ DE SOLLICITIEVERPLICHTING
✓

Ga naar uw gemeente en vraag om hulp bij het solliciteren. Bij iedere gemeente
kunt u terecht voor informatie. Soms heeft u een WMO indicatie nodig voor hulp.
Het is niet noodzakelijk dat u een uitkering ontvangt volgens de participatiewet.

✓

www.werk.nl Voor vacatures, online sollicitatietrainingen en nog veel meer….

✓

www.indeed.nl Als u voor de juiste accountsinstellingen kiest, heeft u een overzicht
van uw vacature, en uw motivatie. U hoeft dan alleen de ontvangen reactie nog
door te sturen.

Zorg voor een goede motivatiebrief, die u elke keer bijvoegt bij uw sollicitatie.
✓ Zorg voor een goede CV.
✓
✓

Laat uw enthousiasme zien, en laat weten waar u goed in bent.

✓

Vraag vrienden en familie om hulp bij solliciteren. Vraag hoe zij werk hebben
gevonden. Misschien heeft hun werkgever ook een baan voor u! Vragen kan altijd!
Netwerken helpt! Let op: Dit zijn OPEN sollicitaties, en tellen niet mee, maar
kunnen u wel een baan opleveren.

✓

Als u online solliciteert, en u kunt uw motivatiebrief niet terugvinden die u heeft
bijgevoegd? Maak een print screen van het moment dat de motivatie nog wel
zichtbaar is.

✓

Als u van mening bent dat u niet kunt werken om medische of psychische redenen,
maak het bespreekbaar met bijvoorbeeld uw huisarts, en ga ermee aan de slag!
Toon dit aan bij uw bewindvoerder.

✓

Ga vrijwilligers werk doen! U bouwt arbeidsritme op, vergroot uw netwerk en het
leidt af van uw dagelijkse beslommeringen. Let op: vrijwilligers werk ontslaat u
niet van uw sollicitatieverplichting tenzij de rechter commissaris u een
ontheffing heeft verleend.

✓

Bedenk wat het hebben van werk voor u betekent op langere termijn! Tijdens de
WNSP kunt u zoveel mogelijk van uw schulden betalen. Na de WSNP geeft het u
financiële ademruimte, kunt u leuke dingen doen, en af en toe eens uit de band
springen! Let op: voor geld uitgeven geldt; doe het verantwoord en zorg ervoor dat
u uw vaste lasten voorrang geeft. En sparen loont! Kortom:

✓

Zorg dat u uw doel voor de toekomst voor ogen heeft, en weet waarvoor u het
doet: een schone lei, en een gezonde financiële toekomst met alle voordelen
van dien.

Hierbij een aantal websites die u kunt raadplegen. Staat uw gemeente er niet bij? Kijk
dan op de website van uw eigen gemeente. Iedere gemeente helpt bij sociale-activering
en het vinden van een baan.
Bent u woonachtig in Den Haag?
www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/werk/hulp-bij-solliciteren
Bij het sollicitatiecentrum kunt u persoonlijke begeleiding krijgen, trainingen volgen etc.
Bent u woonachtig in Delft? www.delft.nl/inkomen/werk-zoeken
en www.delftvoorelkaar.nl
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Hulp bij solliciteren, trajecten, trainingen, ook voor mensen die al langer zonder werk
zitten. Bij Delft voor elkaar kunt u terecht voor diverse vormen van hulp, waaronder sociale
activering, praktische begeleiding etc. U kunt u ook aanmelden voor vrijwilligerswerk.
Bent u woonachtig in Rotterdam en omgeving?
www.rotterdam.nl/werken-leren/terugkeer-naar-werk
Ook bij de gemeente Rotterdam kunt u hulp krijgen bij het solliciteren, ook als u geen
uitkering ontvangt. U kunt tevens vragen naar het Centrum Voor Dienstverlening
www.cvd.nl Bij het CVD kunt u trainingen volgen richting arbeidsparticipatie.
“Het trainingsaanbod van het CVD heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen te
begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om
doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het
leervermogen van de cliënt. De intensiteit van de trainingen varieert van 1-2 dagdelen, 3-5
dagdelen of 6-9 dagdelen per week. Een aantal trainingen is ook toegankelijk en geschikt
voor cliënten zonder WMO arrangement.” Bron; www.cvd.nl
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