Huisbezoek
Werkzaak kan uw woonsituatie komen bekijken. Zo zorgt Werkzaak dat
mensen alleen een uitkering krijgen als ze er ook recht op hebben. Wat houdt
een huisbezoek in en wat zijn uw rechten?
Waarom een huisbezoek?
Werkzaak kan bij u langskomen om te controleren of uw gegevens kloppen met wat er bij ons
bekend is. Zo wordt bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering en of de hoogte van uw
uitkeringsbedrag klopt.

Het huisbezoek
Een huisbezoek wordt niet altijd van te voren aangekondigd. Er komen altijd twee medewerkers van
Werkzaak. Zij legitimeren zich met een pasje met daarop een foto met naam en functie.
De medewerkers hebben een toestemmingsverklaring bij zich. De medewerkers komen alleen uw
woning binnen met een door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Toestemming
Zonder uw toestemming mogen de medewerkers van Werkzaak uw woning niet betreden. De
medewerkers van Werkzaak leggen ter plekke aan u uit wat voor u de gevolgen kunnen zijn als u een
huisbezoek weigert. U kunt bedenktijd krijgen om terug te komen op uw weigering. U krijgt daarmee
de kans om over uw besluit na te denken en alsnog toestemming te geven voor het huisbezoek.

Gevolgen huisbezoek


Komt de aangetroffen woonsituatie overeen met de door u opgegeven leefsituatie? Dan is er
niets aan de hand. U houdt gewoon uw uitkering.



Wordt er een andere situatie aangetroffen dan u hebt opgegeven? Uw uitkering wordt mogelijk
aangepast of beëindigd. Of uw aanvraag voor een uitkering wordt mogelijk afgewezen.



Als blijkt dat u teveel uitkering heeft ontvangen dan moet u dit terugbetalen. Het kan zijn dat u
daar bovenop nog een boete moet betalen.

Wijzigingen doorgeven
Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat Werkzaak op de hoogte is van veranderingen in
uw situatie. U krijgt bijvoorbeeld inkomsten, vermogen, gaat samenwonen of krijgt een kind.
Uw wijzigingen geeft u online door via www.werkzaakrivierenland.nl/wijzigingsformulier

