
Vrijwilligerswerk 
en een uitkering
 
Iedereen vindt het leuk om iets zinvols te doen voor een ander, voor de buurt of voor een  
goed doel. Het geeft een goed gevoel als u een bijdrage levert aan een betere wereld,  
een schoner milieu of een gezellig buurtfeest. U ontmoet nieuwe mensen en u doet nieuwe  
ervaringen op. Iedereen kan vrijwilligerswerk doen. Ook als u de Nederlandse taal minder  
goed spreekt. Of als u een bijstandsuitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft.  
Kortom, vrijwilligerswerk is goed voor u en goed voor Amsterdam!

Ik heb een bijstandsuitkering,  
mag ik vrijwilligerswerk doen?
Natuurlijk, iedereen mag vrijwilligerswerk doen. U 
kunt vrijwilligerswerk doen als dit uw re-integratie-
traject of het zoeken naar een betaalde baan niet in 
de weg staat. Als dit wel het geval is, dan gaat uw 
re-integratietraject of het zoeken naar een betaalde 
baan voor. Uw klantmanager kan u hierover verder 
informeren.

Ik heb een bijstandsuitkering,  
moet ik vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk is vrijwillig. U doet het alleen als u 
het zelf wilt. 

Krijg ik een vergoeding van DWI voor  
mijn vrijwilligerswerk?
Nee, u krijgt geen vergoeding van DWI. U kunt van 
de vrijwilligersorganisatie wel een vergoeding krijgen 
voor het vrijwilligerswerk. Vaak geldt dit voor gemaak-
te kosten. Niet alle vrijwilligersorganisatie geven een 
vergoeding. Zij zijn dat niet verplicht.

Wordt mijn onkostenvergoeding met  
mijn uitkering van DWI verrekend?
Aantoonbare kosten - bijvoorbeeld reiskosten of 
telefoonkosten - mogen altijd vergoed worden door 
de vrijwilligersorganisatie. DWI stelt hieraan geen 
maximum. Deze kosten kort DWI niet op uw uitkering. 
Bij een vaste ongespecificeerde onkostenvergoeding 
geldt een maximumbedrag van € 95 per maand tot 
€ 764 per jaar. Alles wat u meer ontvangt wordt als 
inkomen verrekend met uw uitkering.

Ben ik tijdens vrijwilligerswerk verzekerd?
De gemeente vindt het belangrijk dat de vrijwilligers 
in de stad goed verzekerd zijn. Daarom is de Amster-
damse Vrijwilligers Verzekering (AVV) afgesloten: een 
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor 
alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke 
stagiairs in Amsterdam. De AVV is een overkoepelen-
de vangnetverzekering. Dit betekent dat andere ver-
zekeringen, door de organisatie of door de vrijwilliger 
afgesloten, altijd voorgaan. De AVV is geen vervan-
ging voor uw eigen WA- en ongevallenverzekering, 
zeg dus niet uw eigen verzekeringspolis op. Kijk voor 
meer informatie op www.amsterdam.nl/vga bij info 
over de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering.

Vragen?
Als u vragen heeft over uw uitkering dan kunt u  
contact opnemen met uw klantmanager of met  
het callcenter van DWI, via 020 346 3636.
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Waar kan ik vrijwilligerswerk doen?

U kunt via websites en bij verschillende steunpunten in  
de stad kijken wat voor vrijwilligerswerk u kunt doen. 

Hoofdkantoor Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA)
Geldersekade 101 
020 530 1220 
amsterdam@vca.nu 
www.vca.nu

VCA in Nieuw-West
Jan Tooropstraat 6a
020 408 1040 of 06 3403 0720 
nieuwwest@vca.nu

VCA in Noord 
Hagedoornplein 1B 
020 636 5228 of 06 3942 6591,  
bij geen gehoor: 020 530 1220 
noord@vca.nu 

VCA in Zuid 
De VCA is 3 dagdelen per week aanwezig bij het  
Loket Zorg en Samenleven. Om een afspraak te  
maken belt u naar het Loket op 020 530 1220  
van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
zuid@vca.nu

Vrijwilligers en ZO 
Gebouw Cultureel Educatief Centrum, 1e etage 
Bijlmerdreef 1289
020 760 1170
zuidoost@venzo.nl
www.venzo.co.nl

Stichting ViiA IJburg
IJburglaan 727 B
020 495 2250
info@viia.nl
www.viia.nl

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
www.abc-west.nl › U en de buurt › Vrijwillige inzet VIP

www.jekuntmeer.nl
Op www.jekuntmeer.nl staan verschillende activiteiten die u in 
Amsterdam kunt doen. Zoals cursussen en workshops om uzelf te 
ontwikkelen en plekken waar u werkervaring op kunt doen.


