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Met deze nieuwsbrief van Werkplein Ability informeren wij u met enige regelmaat over alle
actuele onderwerpen op het gebied van werken & meedoen, inkomen en regelingen in de
gemeente Het Hogeland. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vijf keer per jaar.

Onderdeel van gemeente Het Hogeland
Werkplein Ability is onderdeel van de gemeente Het
Hogeland. U kunt ons voortaan telefonisch bereiken op
088 – 345 88 88. Wij zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 en op vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur. De bezoekadressen blijven hetzelfde, maar het
postadres is gewijzigd in: Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.
U ontvangt uw uitkeringsspecificatie in een envelop van
gemeente Het Hogeland.

Kansen in de bouw
De vraag naar personeel in de bouw is groot. Er zijn volop
kansen en mogelijkheden om voor langere tijd aan de slag te
gaan. Het gaat om verschillende projecten voor onder andere:
timmermannen, steigerbouwers, monteurs van zonnepanelen,
schilders, sjouwers en elektro- en installatiemonteurs. Er zijn
doorlopend projecten en opleidingen waar u kunt leren om in
de bouw aan de slag te gaan.
Wilt u ook in de bouw aan de slag?
Stuur dan uw CV in een e-mailbericht met als onderwerp
“Ik heb interesse in de bouw!” naar Hans van der Ploeg,
h.vanderploeg@werkpleinability.nl. Voor meer informatie
kunt u ook telefonisch contact opnemen met Hans via het
telefoonnummer 088 - 345 9008.

Informatie over werk en inkomen vindt u op de
website van gemeente Het Hogeland. Kijkt u op
www.hethogeland.nl bij ‘werk en inkomen’ en ‘hulp
bij laag inkomen’. Op de website van Werkplein Ability
www.werkpleinability.nl vindt u informatie over (vrijwilligers)werk, werkgeversadvies en werken als zelfstandige.

Kansrijke beroepen
De vraag naar personeel in de kansrijke beroepen is groot!
Voor de technische beroepen, callcenterwerk en werk
in de bouw kunt u zich direct inschrijven via de website
kansrijkberoep.nl.
Er is ook veel vraag
naar personeel voor
andere kansrijke beroepen. Dit zijn zorgen medische beroepen, pedagogische
beroepen, transporten Logistiek beroepen, agrarische- en
groene beroepen,
dienstverlenende
beroepen: horeca en schoonmaak, economische en commerciële beroepen, ICT beroepen, financieel specialist (HBO) en
productiemedewerker.
Wilt u informatie en advies? Neem dan contact op met Tonny
Bijleveld (werkgeversadviseur) of Esther Pleizier (accountmanager) via het telefoonnummer 088 - 345 88 88.
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Minimum inkomen of weinig vermogen?
Check áltijd uw recht op extra gemeentelijke vergoedingen!
Anders loopt u misschien geld mis!
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We brengen ze graag met enige regelmaat bij u onder de
aandacht: onze minimaregelingen, ook bekend als de MeeDoen!regelingen. U kunt gebruik maken van de ‘Kindpakket’
regelingen via Stichting Leergeld zodat uw kind mee kan
doen aan sportieve- en culturele activiteiten, zoals zwemles
of muziekles. Ook kunt u voor uw kind een computer of fiets
aanvragen.

voor u goed om te weten dat u er - indien mogelijk - ook gebruik van kunt maken.
U kunt denken aan organisaties als Stichting jarige job. Voedselbank, Kinderen van de voedselbank, Vakantiebank, Computerbank, Voedselbank voor dieren, de gouden poot, Kledingbank Maxima, Kraambank, Speelgoedbank Op Stelten,
Ruilkring Hogeland en SUN.

Aanvragen
Uw aanvraag kunt u doen bij Stichting Leergeld via de website
www.leergeldhoogeland.nl. Leergeld kijkt altijd samen met
u naar de goedkoopste oplossing. Als u bijvoorbeeld contact
hebt met een maatschappelijk werker of de intern begeleider
van school, dan kan een aanvraag voor sport of culturele activiteiten ook via hen lopen.

Kijk wat deze organisaties voor u kunnen betekenen:
www.hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen

Participatiefonds
Daarnaast kunt u ook gebruik blijven maken van het participatiefonds. Alle informatie over de nieuwe- en bestaande regelingen/vergoedingen en hoe u in aanmerking kunt komen,
vindt u op de website www.hethogeland.nl onder het kopje
‘hulp bij laag inkomen’.
Team Minimabeleid & Bijzondere Bijstand
Heeft u vragen over de MeeDoen!regelingen of andere vergoedingen waar u mogelijk recht op hebt? Of heeft u moeite
met het invullen van de aanvraagformulieren? Team Minimabeleid & Bijzondere Bijstand helpt u graag verder.
U kunt bellen of langskomen bij Werkplein Ability in Winsum.
Het team houdt bovendien eenmaal per week, van 13.30 tot
15.30 uur, een inloopspreekuur op wisselende locaties:
• 1e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Uithuizen, Hoofdstraat W. 1
• 2e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W70
• 3e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Leens , R. Ritzemastraat
• 4e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Bedum, Schoolstraat 1
Andere vormen van (financiële) ondersteuning
Binnen de gemeente Het Hogeland zijn er verschillende maatschappelijke organisaties actief. Vanuit Werkplein Ability werken wij direct of indirect met hen samen. Zij kunnen u ook
helpen als u met minder inkomen rond moet komen. Het is

Fashioncheque 2019 voor
inwonende kinderen in
maart in de bus
Als u een uitkering ontvangt van gemeente Het
Hogeland, dan krijgt u ook voor dit jaar een
Fashioncheque voor inwonende kinderen tot 18 jaar.
De Fashioncheque(s) 2019 wordt in de maand maart
automatisch per post naar u toegestuurd.
Inwoners die geen uitkering ontvangen en een
inkomen hebben tot en met maximaal 120% van het
minimumloon, kunnen ook in aanmerking komen voor
deze regeling. Kent u een gezin dat dit goed kan gebruiken? Tip ze over deze vergoeding! Een aanvraagformulier kunt u downloaden via
www.hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/kindpakket

Even voorstellen: team Werkgeversdienstverlening
Vacatureservicepunt heet vanaf 1 januari 2019 team
Werkgeversdienstverlening en bestaat uit Hans van der Ploeg,
Tonny Bijleveld en Esther Pleizier. Samen met collega’s van UWV
Groningen maken ze deel uit van het samenwerkingsverband
Werk in Zicht.
Het team is aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn
naar personeel of vragen hebben over de arbeidsmarkt, scholing, wetgeving en subsidieregelingen. De vacatures worden op

www.werk.nl geplaatst of zijn in te zien op Werkplein Ability in
Winsum.
Verder organiseert het team bijeenkomsten zoals banenmarkten en ‘meet and greets’ om werkzoekenden en werkgevers
in de regio met elkaar in contact te brengen. Alle inwoners
van gemeente Het Hogeland kunnen bij het team terecht voor
informatie en advies op het gebied van werk.
Hans, Tonny en Esther zijn te bereiken op 088 - 340 88 88.
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Vrijwilligerswerk, voor iedereen!
Wilt u ook vrijwilligerswerk in gemeente Het Hogeland doen?
Deze organisaties hebben leuke, interessante vacatures en maken graag gebruik van uw inzet:
• Medewerker secretariaat voor Winsum Duurzaam
• Gastheer/-vrouw voor Het Informatie Paviljoen Lauwersoog
• Humanitas afdeling Het Hoogeland zoekt een coördinator
Thuisadministratie
• Hospice De Schutse in Appingedam zoekt kookvrijwillligers
• Vrijwilligers voor Dorcas Winkel Winsum
• Dierenambulance Groningen zoekt chauffeurs
• Contactpersoon Hartstichting Bedum
• Borg Verhildersum in Leens zoekt vrijwilligers voor diverse
functies.

Voor meer informatie en vacatures bij u in de buurt kijkt u op
de website www.vrijwilligerswerkgroningen.nl. Hier vindt u
ook de contactgegevens van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
U kunt een afspraak maken en bent welkom bij Werkplein Ability, in het gebouw naast het station van Winsum.

Doe mee met NLDoet!
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019 de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLDoet.
Dit wordt jaarlijks georganiseerd samen met duizenden organisaties in het land. NLdoet zet vrijwilligerswerk
in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het gaat om klussen waarvoor organisaties zelf te weinig vrijwilligers hebben.
In gemeente Het Hogeland zijn veel mooie inactieven waarvoor uw hulp nodig is. Samen vrijwilligerswerk doen is leuk en inspirerend
en wordt door organisaties erg gewaardeerd. Meer informatie én uzelf aanmelden doet u op www.nldoet.nl.

Vrijwilligerswerk met
behoud WW vaker mogelijk
Vanaf 1 januari 2019 zijn er meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen met behoud van uw WW-uitkering. U krijgt
nu ook toestemming van het UWV als u voor een vereniging
of stichting vrijwilligerswerk doet.
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Nieuwe maximum bedragen vergoeding vrijwilligerswerk
Ook gelden vanaf 1 januari hogere maximum vergoedingen
voor vrijwilligerswerk. U mag nu met behoud van uw uitkering
maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per kalenderjaar als vergoeding ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Krijgt u een hogere
vergoeding? Dan zien wij dit niet als vrijwilligerswerk, maar
als betaald werk. Het heeft dan gevolgen voor de hoogte van
uw uitkering.
U leest meer over de mogelijkheden en voorwaarden van
vrijwilligerswerk met behoud van uw WW-uitkering op
www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk

Is de Digitale Stamtafel iets
voor jou?
De digitale stamtafel is een digitale ontmoetingsplek om - op
een veilige manier - contact met elkaar te onderhouden. Zo
ontstaat bij de deelnemers meer betrokkenheid met de buurt,
vrienden en familie. Hierdoor komen sociale contacten weer
op gang en wordt de leefwereld groter. De tafels kunnen ook
aangemaakt worden om gemeenschappelijke interesses met
elkaar te delen.
Wilt u meer weten over de digitale stamtafel? Kent u of bent
u iemand die graag gebruik zou willen maken van een digitale
stamtafel? Neem dan contact op met Jacqueline Tuitman via
06-11598777 of via j.g.tuitman@izorgd.nl

Op zoek naar een baan:
interessante evenementen!
Maandag 11 maart van 13:30 tot 15:00 uur
Vakantiewerk in de zorg, gericht op huishoudelijke
ondersteuning
Beter Thuis Wonen, T. Zorg en Noorderzorg (Gerack)
Werkplein Winsum, Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum
Aanmelden bij Tonny Bijleveld via
t.bijleveld@werkpleinability.nl of 06-57994899
Donderdag 14 maart van 13:30 tot 15:30 uur
High tea middag voor werkgevers en mensen in het
doelgroepenregister
Agrarisch Opleidingscentrum Terra,
Onderdendamsterweg 43a in Winsum
Aanmelden bij Esther Pleizier via
e.pleizier@werkpleinability.nl
Maandag 18 maart van 16.00 tot 18.00 uur
Baanborrel kansrijke beroepen gericht op horeca
De Drie Gezusters, Grote Markt 36-39 in Groningen
Aanmelden voor 8 maart via www.werkinzicht.nl/baanborrel
Woensdag 10 april van 10.00 tot 12.00 uur
Kansberoepenmarkt, technische beroepen, werken in
de bouw en callcenterwerk
De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 in Winsum
Kansberoepen zijn beroepen die een goede mogelijkheid
hebben om werk te vinden. Tijdens de informatiemarkt
krijgt u informatie over kansrijke beroepen en presenteren
opleiders en werkgevers zich die leerwerktrajecten kunnen aanbieden in de regio. Tijdens de markt zijn veel branches vertegenwoordigd. Stichting Werk op Maat en Cosis
zorgen voor koffie en cake.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Esther Pleizier via het telefoonnummer 088 – 345 88 88

Contactgegevens Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17:00 en
vrijdag van 9.00 tot 12:30 uur.
Algemeen telefoonnummer:
088 – 345 88 88
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur
E-mail: balie@werkpleinability.nl

