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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Studenten adviseren 50+’ers
Tekst: Melanie Deen en Dianne Vieveen
Het Juridisch Spreekuur ontvangt tijdens de inloopspreekuren ook cliënten die 50+ zijn en
vragen hebben over ontslag en uitkeringen. In dit artikel besteden wij daarom aandacht aan
50-plussers die werkzoekend zijn en/of toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Erik Lambooy en
Irma de Jong zijn respectievelijk oprichter en lid van het Netwerkcafé Amsterdam en de
Werkestafette Amsterdam.

Netwerkcafé Amsterdam

Netwerkcafé Amsterdam is
opgericht door een groep
betrokken 50-plussers.
Dit café streeft de volgende
doelen na:
• 50-plussers in contact
brengen met toekomstige
opdrachtgevers of
• 50-plussers informeren
en adviseren, indien zij als
zelfstandige aan de slag willen
gaan of een eigen bedrijf willen opzetten.
Iedere eerste donderdag
van de maand worden er
netwerkontmoetingen en
workshops georganiseerd. De
themabijeenkomsten gaan
over zelfinzicht, persoonlijke
presentatievaardigheden en
digitale vaardigheden. Ze

worden gehouden in Post
Oost (Wijttenbachstraat 36hs).
Meer info: www.netwerkcaféamsterdam.nl

Werkestafette
Amsterdam

Werkestafette Amsterdam
houdt in dat deelnemers zich
inzetten voor elkaar, zodat
men in beeld komt bij werkgevers of opdrachtgevers. De
werkestafettes vinden elke
donderdagochtend plaats in
De Meevaart (Balistraat 48A).
Meer info : www.netwerkcafeamsterdam.nl/category/
werkestafette.

50+ en ontslag wat nu?

Gebleken is dat bijna geen
enkele 50-plusser die ontsla-

gen wordt, had verwacht dat
dit hem ooit zou overkomen.
Naast alle praktische zaken is
er ook op juridisch vlak veel
onduidelijk. Hoe zit het met
mijn inkomen? Heb ik na mijn
ontslag recht op een uitkering
en hoelang? Krijg ik wel een
uitkering als ik een koopwoning heb? Mag ik als ik een
uitkering geniet vrijwilligerswerkzaamheden verrichten?
Het antwoord op de laatste
vraag luidt als volgt: men kan
tegenwoordig, in verband met
gewijzigde wet- en regelgeving, vrijwilligerswerk doen
zonder dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd. De
hoogte van de bijstandsuitkering verandert niet als de
vergoeding voor het vrijwilli-

gerswerk maximaal e 95,- per
maand is (met een maximum
van e 764,- per jaar). Let op:
voor een WW-uitkering gelden
andere voorwaarden en
bedragen! Daarnaast zijn er
vaak vragen over de pensioenregeling en de AOW-uitkering.

Over deze onderwerpen zijn
er in het verleden al artikelen
geschreven. Die zijn te vinden
op onze site (www.hva.nl/
hetjuridischspreekuur onder
het kopje ‘HJS in Dwars door
de buurt’). #

BOOT-Oost/HJS: Batjanstraat 1b, 1094 RC Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur
telefoon: 020 - 665 80 15
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

