
U bent werkloos en bent op zoek naar een nieuwe baan. Maar u wilt natuurlijk niet (veel) minder gaan 
verdienen dan het bedrag dat u nu aan wettelijke (WW)- en bovenwettelijke (WOPO)-uitkering ontvangt. 
Of het risico lopen dat u bij uw nieuwe baan uw rechten op een WOPO uitkering verliest, mocht u opnieuw 
werkloos worden…

Maakt u zich geen zorgen. Dat hoeft namelijk niet het geval te zijn.  Er zijn hiervoor twee regelingen: 
1. Loonsuppletie bij een lager dagloon (een aanvulling op uw inkomen)
2. Garantie-uitkering 

Wij leggen u graag uit wanneer en hoe u in aanmerking kunt komen voor één van deze regelingen. Zodat u 
met een gerust hart aan de slag kunt in een nieuwe baan!

1. Loonsuppletie 

U heeft recht op loonsuppletie (een aanvulling 
op uw inkomen) als u aansluitend op uw 
ontslag, of tijdens de duur van uw WOPO-
uitkering, een nieuwe baan aanvaardt tegen 
een lager dagloon. U krijgt dan via WWplus 
een aanvulling op het salaris dat uw nieuwe 
werkgever u betaalt.

Wat is de hoogte van de loonsuppletie voor 
het PO?
U krijgt de eerste helft van de duur van de 
uitkering tot 100% van uw oude dagloon 
uitgekeerd. De tweede helft van de duur van de 
uitkering heeft u recht op een aanvulling tot 
90%.

Wordt de loonsuppletie berekend op basis 
van het volledige oude dagloon? 
Ja, de loonsuppletie wordt berekend op basis 
van het volledige oude dagloon. Wanneer uw 
nieuwe baan start binnen een half jaar vanaf 
de 1e WW-dag en u buiten het onderwijs werkt, 
dan geldt er een ondergrens van 70%. 

Loonsuppletie en Garantie-uitkering

Contact met WWplus

Telefonische helpdesk: 088 - 605 51 20

Website: www.wwplus.nl

E-mail: onderwijspovo@wwplus.nl

Hoe lang heeft u recht op deze 
loonsuppletie?
Deze aanvulling op uw salaris ontvangt u net zo 
lang als dat u uw WOPO-uitkering ontvangen 
zou hebben. 

Hoe vraagt u loonsuppletie aan?
Dit doet u op de website van WWplus.

https://www.wwplus.nl/primair-en-voortgezet-onderwijs
mailto: onderwijspovo@wwplus.nl
https://www.wwplus.nl/primair-en-voortgezet-onderwijs


2. Garantie-uitkering

Bij een garantie-uitkering wordt uw (eerder) toegekende bovenwettelijke uitkering opnieuw geactiveerd. 

Met andere woorden: stel, u ontvangt naast uw WW-uitkering via UWV ook een bovenwettelijke WOPO-
uitkering via WWplus. Dan vindt u een nieuwe baan. Uw bovenwettelijke uitkering wordt natuurlijk 
geheel of gedeeltelijk beëindigd, want u ontvangt nu salaris. Maar u behoudt wel het recht op uw extra, 
bovenwettelijke uitkering wanneer u opnieuw ontslagen wordt. 

Zijn hier voorwaarden aan verbonden?
Ja. De voorwaarde is dat u in uw nieuwe dienstbetrekking een nieuw WW-recht heeft opgebouwd.

Geldt de garantie-uitkering ook als uw laatste baan buiten de sector (PO) was?
Ja. Uw bovenwettelijke uitkering herleeft dan in aanvulling op uw nieuwe WW.

Hoe ziet de garantie-uitkering eruit als de laatste  baan wél  in dezelfde sector (PO) was?
U ontvangt dan een nieuwe WW via het UWV en een nieuwe bovenwettelijke uitkering via WWplus.  Bij een 
eventuele kortere nieuwe uitkering wordt deze verlengd tot de duur van uw bovenwettelijke uitkering van 
de eerder aan u toegekende WOPO. 

Hoe vraagt u een garantie-uitkering aan?
Dit doet u op de website van WWplus.

Verklarende woordenlijst
Loonsuppletie: aanvulling op uw inkomen

PO: primair onderwijs

WOPO: Werkloosheidsregeling 
Onderwijspersoneel Primair 
Onderwijs (= bovenwettelijke 
werkloosheidsregeling primair 
onderwijs via WWplus)

WW-uitkering:  werkloosheidsuitkering via het 
UWV

Telefonische helpdesk: 088 - 605 51 20

Website: www.wwplus.nl

E-mail: onderwijspovo@wwplus.nl

Meer weten over de WOPO?
Lees voor meer informatie over de WOPO 
in de flyer Overzicht van bovenwettelijke 
uitkeringen Werkloosheidsregeling 
Onderwijs- personeel Primair Onderwijs 
(WOPO).

https://www.wwplus.nl/primair-en-voortgezet-onderwijs
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