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Samen sterk in meedoen & werk

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
gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vijf
keer per jaar.

Het TTAC: een goede samenwerking met mooie resultaten!

Het TTAC-traject: een mooi voorbeeld van mensen kansen bieden.
Het TTAC (Test-, Training- en Activeringscentrum) traject is een samenwerking tussen Stichting Werk op Maat en Werkplein Ability.
Met dit traject wil Werkplein Ability langdurig werkzoekenden
activeren. Het gaat hierbij om mensen voor wie het ook onzeker
is of ze weer aan het werk kunnen en die weinig activiteiten buitenshuis hebben.
'Het uitgangspunt is dat ieder mens mee moet kunnen doen in het
maatschappelijke leven' zegt coördinator en beleidsmedewerker
Irma Schuurman van Werk op Maat. 'Wat je nog niet kunt, kun je
misschien best leren. Iedereen heeft kwaliteiten! We werken al
lang samen met de gemeenten en merkten dat er bij mensen behoefte is aan een laagdrempelige en plezierige werkplek, waar zij
op hun eigen tempo kunnen toewerken naar een persoonlijk doel.
Bijvoorbeeld naar betaald werk, scholing of andere dagbesteding.
Een werkplek waar mensen kunnen uitproberen wat ze leuk vinden
en wat bij hen past. Waar je vakvaardigheden kunt leren of ritme
en structuur door krijgt, waar je contacten hebt en afleiding van je
problemen en daar hulp bij kunt krijgen.'
Voor wie is het TTAC precies bedoeld?
Irma Schuurman: 'Voor iedereen! Het traject is juist voor die mensen die nog niet direct toe zijn om een volgende stap naar werk of
scholing te zetten. Mensen die nog vragen hebben als: 'wat kan ik,
wat wil ik, hoe moet ik het aanpakken, hoe krijg ik mijn leven op
orde, wie kan me helpen om mijn doel te bereiken''.

Hoe verloopt de samenwerking met Werkplein Ability hierin?
'De werkcoach van Werkplein Ability kan deelnemers doorverwijzen naar het TTAC-traject. De deelnemer gaat aan de slag bij Werk
op Maat in Uithuizen of bij Borg Verhildersum in Leens. De deelnemer kan kiezen uit veel verschillende soorten werk (o.a. houtbewerking, schilderen, metaal bewerken, fietsen maken, lassen,
klussendienst, groenvoorziening, inpakwerk, administratief of receptiewerk). Met regelmaat gaan we samen met de werkcoach om
de tafel. We bespreken dan hoe de afgelopen periode is verlopen
en wat we in de komende periode willen bereiken. Het is een goede
samenwerking met mooie resultaten!'
En wat zijn de resultaten tot nu toe?
'Er zijn in de afgelopen jaren heel veel mooie en goede resultaten
behaald. Er zijn veel mensen uitgestroomd naar betaald werk of
scholing en veel mensen hebben passend vrijwilligerswerk gevonden. Maar deelnemers hebben ook meer inzicht gekregen in hun
eigen wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Ook is er hulpverlening opgestart voor mensen die daar behoefte aan hadden, bijvoorbeeld bij schulden of verslaving.
Tot slot doen de deelnemers ook meer sociale contacten op en zijn
vriendschappen ontstaan. Door deelname aan het TTAC-traject zie
ik dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen en hun leven (weer) als
zinvol ervaren.'
Wilt u meer informatie over dit traject?
Neem dan contact op met Irma Schuurman (06-10 00 25 85 of
i.schuurman@werkopmaat.info)
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Doe mee met NLdoet!
Jaarlijks organiseert het Oranjefonds de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Dit jaar wordt de
vrijwilligersactie gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018. In de gemeenten Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond zijn er dit jaar rond de 130 klussen aangemeld voor de
actie. Voorbeelden van klussen zijn: het schoonmaken van een buurt- of clubhuis, helpen bij
een high tea voor ouderen, opknappen van een schoolplein of speeltuin, zwerfvuil ruimen in
het dorp, verven van een jeugdsoos en de bloembakken in de buurt voorzien van voorjaarsbloeiers.
Het gaat om klussen waar organisaties zelf te weinig vrijwilligers voor hebben.
Door deel te nemen aan de actie hopen ze meer helpende handen te krijgen.
Help ook een organisatie met het klaren van een klus en kijk voor een leuke klus bij u in de buurt op www.nldoet.nl. Het
samen vrijwilligerswerk verrichten is leuk en inspirerend en wordt door organisaties erg gewaardeerd!
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Vrijwilligerswerk, voor iedereen!
Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. Als vrijwilliger bij een organisatie of een burgerinitiatief. Vrijwilligerswerk kan éénmalig zijn, in het kader van een opleiding of voor
langere tijd en is mogelijk in alle sectoren van de samenleving.
Iets voor u? Deze organisaties maken graag gebruik van uw inzet:

• Landgoed Borg Verhildersum zoekt diverse vrijwilligers voor
het nieuwe seizoen, o.a. een gids en medewerkers voor de
kaartverkoop, schoonmaak en onderhoud
• Voedselbank Het Hogeland zoekt een vrijwilliger voor de cliëntenadministratie

• Stichting Zwembaden Eemsmond zoekt diverse vrijwilligers o.a.
voor de balie, horeca en terreinonderhoud
• Wereldwinkel Bedum zoekt een vrijwilliger voor de winkel
• ‘t Gerack zoekt vrijwilligers voor het restaurant
• Schooltuin ’t Bijtje in Eenrum zoekt tuinvrijwilligers voor het begeleiden van leerlingen bij de tuinwerkzaamheden

Voor meer vrijwilligersvacatures bij u in de buurt kunt u terecht
op www.vrijwilligersgroningen.nl, dé bemiddelingswebsite tussen
vrijwilligers en organisaties in de provincie Groningen.
Of maak een afspraak met het Steunpunt vrijwilligerswerk bij u in
de gemeente. Zij denken graag met u mee over de mogelijkheden
die er zijn op het gebied van vrijwilligerswerk.

Banenmarkt Horeca, Recreatie & Toerisme
Ook graag aan de slag in de horeca, recreatie of het toerisme?
Kom op dinsdag 20 februari a.s. naar de Banenmarkt op Werkplein
Ability in Winsum. Het is het moment bij uitstek om op een laagdrempelige manier te maken met bedrijven en ondernemers die
op zoek zijn naar mensen zoals u! U bent van harte welkom van
10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum.
Inschrijfochtend uitzendbureaus
Wilt u graag weer aan het werk of zoekt u misschien ander werk? Op dinsdag 6 maart 2018 komen diverse
uitzendbureaus langs op het Werkplein in Winsum.
Van 09.00 tot 11.00 uur kunt u zich bij de aanwezige uitzendbureaus inschrijven. Zien we u ook op dinsdag 6 maart?
U bent van harte welkom!

Minimum inkomen of weinig vermogen?

Check áltijd uw recht op extra gemeentelijke vergoedingen!
Anders loopt u mogelijk geld mis!
We brengen ze graag met enige regelmaat onder de aandacht.
Onze minimaregelingen, ook bekend als de MeeDoen! regelingen. Ze zijn er voor inwoners met een inkomen tot 120 % van de
bijstandsnorm. Met ingang van 1 januari 2018 zijn deze regelingen
verruimd. Zo kunt
u gebruik maken
van de ‘Kindpakket’ regelingen via
Stichting Leergeld,
het Jeugdsportfonds
en het Jeugdcultuurfonds. Hiermee kunt
u uw kind voordelig
laten deelnemen
aan sportieve en culturele activiteiten. U kunt ervoor kiezen om
uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij Stichting Leergeld:
www.leergeldhoogeland.nl. Daarnaast kunt u ook gebruik blijven
maken van het participatiefonds via Werkplein Abilty, de vergoeding van kinderverjaardagen en de Fashioncheque voor kinderen.
Alle informatie over de nieuwe en bestaande regelingen/
vergoedingen en over hoe u in aanmerking kunt komen, vindt u
op www.werkpleinability.nl/mijn inkomen.
Team Minimabeleid & Bijzondere Bijstand
Loopt u met 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 op Werkplein Ability. Het team houdt bovendien eenmaal
per maand (van 13.30 tot 15.30 uur) een inloopspreekuur in uw
gemeentehuis:
1e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Eemsmond (Hoofdstraat W. 1, Uithuizen)
2e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Winsum (Hoofdstraat W. 70, Winsum)
3e dinsdag van de maand:
gemeentehuis De Marne (R. Ritzemastraat 2, Leens)
4e dinsdag van de maand:
gemeentehuis Bedum (Schoolstraat 1, Bedum)

Startpakket Onderwijs:
nu ook voor kinderen
vanaf groep 7 en 8
Kinderen hebben voor school tegenwoordig steeds vroeger
een computer of tablet nodig. Een goede, degelijke fiets is
ook onmisbaar, zeker als de school wat verder weg is. Voor
ouders met een minimum inkomen komen deze kosten er
extra bij.

Heeft u kinderen in groep 7 en/of 8? Dan heeft u extra mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze indirecte
schoolbenodigdheden. Per kind kunt u eenmaal in de vier
jaar bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen.
Met het voormalige ‘Startpakket Voortgezet Onderwijs’ ontving u een financiële vergoeding voor indirecte schoolkosten
vanaf het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe regeling
kunt u ook voor uw kind in groep 7 en 8 in aanmerking
komen en dan voor een -in natura- voorziening, zoals een
computer of een fiets. Het bedrag
voorschieten is nu ook niet meer
nodig. Meer info over het aanvragen
van een voorziening:
www.leergeldhoogeland.nl

Andere vormen van (financiële) ondersteuning
Binnen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond 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 goed om te weten dat ze er voor u zijn en dat u er indien mogelijk ook gebruik van maakt. U kunt hierbij
denken aan organisaties als:
• Stichting Jarige Job
• Kledingbank Maxima
• Voedselbank
• Kraambank
• Kinderen van de voedselbank
• Speelgoedbank Op Stelten
• Vakantiebank
• Ruilkring Hogeland
• Computerbank
• SUN
• Voedselbank voor dieren
Kijk op www.werkpleinability.nl/minimaregelingen/maatschappelijke organisaties wat ze voor u kunnen betekenen.
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Mijn kind wordt 18 jaar.
Wat verandert er?
U ontvangt een uitkering via Werkplein Ability. Heeft u een
inwonend kind dat binnenkort 18 wordt? Dan is hij/zij voor
de Nederlandse wet straks volwassen en verandert er een
aantal zaken:
• Wanneer uw kind op 18-jarige leeftijd geen of onvoldoende inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid, alimentatie of studiefinanciering heeft, bestaat de mogelijkheid om een zelfstandige uitkering via de Participatiewet aan te vragen.
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• Wanneer uw (jongste) kind 18 jaar is geworden en inkomsten/uitkering heeft, verandert uw uitkering voor een
‘alleenstaande ouder’ in een uitkering voor een ‘alleenstaande’. De hoogte van uw uitkering verandert nog niet.
Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar die inkomsten
hebben, tellen namelijk nog niet mee als ‘kostendeler’. Tot
die leeftijd wordt u daarom ook niet gekort op uw uitkering.
• Wel heeft u als ouder een onderhoudsplicht tot uw kind 21
jaar wordt. Dit betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, als die dit zelf niet (helemaal) kan
betalen.

Wat speelt er nog meer als uw kind 18 jaar wordt?
• Uw kind kan zelf een betaal- of spaarrekening openen bij
een bank
• Wanneer er sprake is van kinderalimentatie, heeft uw volwassen kind hier zelf recht op. De alimentatie dient op
zijn/haar eigen bankrekening gestort te worden
• Uw kind kan vanaf 18-jarige leeftijd zelf een aantal zaken
(bijvoorbeeld toeslagen aanvragen) regelen met de overheid. Hiervoor is een eigen DigiD nodig
• Uw kind kan een eigen uitvaartverzekering afsluiten
• U moet voor uw kind -vanaf de eerste maand dat het 18
jaar is- een eigen basisverzekering voor zorgkosten afsluiten bij een zorgverzekeraar. Een aanvullende verzekering
kan maar is niet verplicht
• Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan uw kind
zorgtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering) aanvragen bij de Belastingdienst
• De kinderbijslag stopt automatisch als uw kind 18 jaar
wordt; het kindgebonden budget eindigt altijd in de maand
waarin uw kind 18 jaar wordt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden

Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
U ontvangt deze nieuwsbrief automatisch per post omdat
u een uitkering ontvangt van Werkplein Ability. Wij willen
graag weten wat u van de informatie in deze nieuwsbrief
vindt. Suggesties, ideeën en verbeterpunten zijn altijd van
harte welkom!
Steeds vaker krijgen wij verzoeken van onze lezers om de
nieuwsbrief ook digitaal te verstrekken.
Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg ook per mail ontvangen?
Laat het ons ook per mail weten: balie@werkpleinability.nl

Openingstijden Werkplein Ability, locatie Winsum

Cliëntenraad Werk & Inkomen

Contactgegevens

Twitter

Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum
Maandag tot en met donderdag, van 09.00 tot 16.30 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Algemeen telefoonnummer: 0595 - 75 03 00
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur
E-mail: balie@werkpleinability.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum:
mobiel: 06 - 22 45 56 73

Contactpersoon: Dineke Kamstra (secretaris)
Mobiele telefoonnummer: 06- 52 01 10 19
E-mail: hethogeland.clientenraad@gmail.com
@Werkpl_Ability
@steunpuntvw

Facebook

Like onze facebook-bedrijfspagina
Werkplein Ability
Word vrienden met Jongerenloket
Noord-Groningen

www.werkpleinability.nl

