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Nieuwsbrief
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. U ontvangt deze nieuwsbrief nu nog als inwoner van
de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond. Per 1 januari 2019 worden deze vier gemeenten
één gemeente: Het Hogeland. Werkplein Ability is straks ook een onderdeel van deze nieuwe gemeente.
In deze nieuwsbrief leest u wat er precies voor u verandert en wat hetzelfde blijft. Ook kunt u weer lezen
over andere thema's zoals de gemeentelijke minimaregelingen en (vrijwilligers)werk.

Een nieuwe gemeente. Wat verandert er voor mij?
Werkplein Ability ondersteunt
u om werk te vinden en te
behouden. En als het nodig is
bieden we inkomensondersteuning. Dit blijven we ook na
1 januari 2019 doen, maar dan
als onderdeel van de gemeente Het Hogeland. Ons motto is en
blijft: Samen sterk in meedoen & werk!

Wat hetzelfde blijft:
• Informatie over werken, zelfstandig ondernemen en participeren in uw gemeente vindt u op www.werkpleinability.nl. Ook
vindt u hier alle informatie over onze locaties in Uithuizen en
Wehe- den Hoorn.

Wat er verandert:
• Het telefoonnummer van onze locatie in Winsum wordt:
088 - 345 88 88.

• De contactgegevens van onze locaties in Uithuizen (werkleerbedrijf) en Wehe- den Hoorn (leer- en ontwikkelcentrum) veranderen niet.

• Post zoals een uitkeringsspecificatie krijgt u vanaf januari in
een envelop van de gemeente Het Hogeland.

• De maandelijkse inloopspreekuren van het team minimabeleid
en bijzondere bijstand blijven op dinsdagmiddag, van 13.30 uur
tot 15.30 uur:
1e dinsdag van de maand: Uithuizen, (Hoofdstraat West 1)
2e dinsdag van de maand: Winsum (Hoofdstraat W. 70)
3e dinsdag van de maand: Leens (R. Ritzemastraat 2)
4e dinsdag van de maand: Bedum (Schoolstraat 1)
Ook kunt u bij dit team terecht op het Werkplein in Winsum.

• Het bezoekadres van Werkplein Ability in Winsum blijft Ubbo
J. Mansholtplein 2.

• Het algemene postadres wordt: Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.
• Informatie over inkomen en (aanvraag van) regelingen vindt u
vanaf het nieuwe jaar op:
www.hethogeland.nl/uitkering en werk en
www.hethogeland/hulp bij laag inkomen

Collectieve zorgverzekering
voor inwoners met een
minimuminkomen

Al verzekerd bij Menzis?
Als u een minimuminkomen heeft en al verzekerd bent bij Menzis,
dan kunt u op elk moment overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Meer info vindt u op: www.gezondverzekerd.nl.

Als inwoner met een inkomen tot en met 120 procent van het
minimum inkomen, inclusief vakantietoeslag, kunt u ook in 2019
korting krijgen op de zorgpremie. De gemeenten hebben hiervoor
een collectieve zorgverzekering afgesloten met Menzis.

Nog niet verzekerd bij Menzis?
U kunt overstappen naar de collectieve zorgverzekering tot en met
31 december 2018. Voor meer informatie kijkt u op de website van
zorgverzekeraar Menzis: www.menzis.nl
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Een leuke baan voor Dave

'Ik pas goed in het team en kan het prima vinden met collega’s'
Via Werkplein Ability kwam de 35-jarige Dave aan een leuke baan.
Na een aantal banen die kort duurden, kwam hij eindelijk uit bij passend werk voor hem. Bij Schildersbedrijf Kerbof in Delfzijl zit Dave nu
zes maanden helemaal op zijn plek! Dave: 'Ik deed, voordat ik hier
kwam, veel opdrachten en klussen via een uitzendbureau. Dan kun je
vaak na een aantal maanden weer op zoek naar iets anders. Ook het
(nog) niet hebben van een rijbewijs had nadelen bij het solliciteren
naar werk als schilder.'
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Hoe heeft Werkplein Ability je verder op weg geholpen?
Ik heb een gesprek gehad met de werkcoach en een uitzendbureau
dat op zoek zou gaan naar een schildersbedrijf. Ik wist dat ik verder
wilde in het schildersvak en heb op meerdere trajecten gezeten via
de gemeente, één daarvan was de schildersopleiding. Mijn werkcoaches Rodney en Michelle van Werkplein Ability zagen wat ik nodig
had en daardoor ben ik nu waar ik nu ben.
Wat doe je allemaal op de werkvloer?
Dat is heel veelzijdig. Zo ben je aan het werk bij een particuliere
klant, en zo ben je aan het werk bij bedrijven. Er zitten kleinere klussen bij en ook grote projecten. De afwisseling maakt het werk ook
leuk, want elke klus is weer een nieuwe uitdaging. Ik doe vele werkzaamheden en elke dag is weer anders. De werkzaamheden die ik
allemaal doe zijn afhankelijk van de opdracht. De ene keer ben je aan
het schuren, branden, gronden, plamuren, kitten en aflakken. En de
andere keer ben je aan het helpen met het plaatsen van wanden.

Het is dus heel divers. Ik pas goed in het team, en kan het prima
vinden met collega’s.
Wat wil je verder nog bereiken?
Ik zou graag mijn rijbewijs willen halen! En daarbij mijn schildersopleiding niveau 2. En voor de rest gewoon dingen leren die ik nu
nog niet zo goed kan.

Positieve cijfers
Eén van de doelen van
Werkplein Ability is het ondersteunen van mensen bij
het vinden van werk. Tot
en met het derde kwartaal
van 2018 hebben 143 mensen binnen de BMWE-gemeenten hun uitkering
beëindigd. Met als reden dat zij werk gevonden hebben of als
zelfstandig ondernemer zijn gestart. Dat is 47, 8 % van het totaal aantal mensen waarbij de uitkering stopte. Overige redenen
kunnen zijn: een verhuizing buiten de gemeente, een huwelijk
of het bereiken van de AOW leeftijd. Het landelijke percentage
van mensen waarbij de uitkering stopt vanwege een baan, ligt op
38%. Bij Werkplein Ability beëindigen dus relatief veel mensen
hun uitkering met als reden dat zij werk gevonden hebben!

Vrijwilligerswerk, voor iedereen!
Zou u ook graag vrijwilligerswerk in uw gemeente willen doen?
De volgende organisaties hebben leuke, interessante vacatures
en maken graag gebruik van uw inzet:
• Museum Het Hoogeland in Warffum zoekt vrijwilligers voor
de receptie en tuinwerkzaamheden
• Hospice De Schutse in Appingedam zoekt vrijwilligers die willen koken voor bewoners
• Er worden helpende handen gezocht tijdens (culturele)
activiteiten in de kerk van Zuurdijk
• Stichting Werk op Maat zoekt vrijwilligers voor de mobiele koffiekar
• Peuterspeelzaal Onderdendam zoekt vrijwilligers voor de
peutergroep
• Voedselbank Het Hogeland zoekt vrijwilligers voor de schoonmaak en supermarktacties
• Zonnehuis De Marne in Leens zoekt vrijwilligers voor het bezoeken van ouderen
Voor meer informatie en 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.

Sandra Middel:
'Vanuit mijn
eigen ervaringen
help ik anderen
op weg'

Goed voor de dag komen
bij uw (toekomstige)
werkgever?

Heeft u geldzorgen?
Ervaart u veel stress en heeft u gezinsproblemen?
Of heeft u gezondheidsklachten door teveel
piekeren?

3

Ervaringsdeskundige Sandra Middel kan u hierbij helpen!
Sandra: ‘Sinds een jaar doe ik de opleiding ervaringsdeskundige. Dit is een opleiding waarbij je leert mensen te helpen rondom problemen met geld en armoede' vertelt Sandra. Vanuit
mijn eigen ervaringen help ik anderen op weg. Samen gaan we
kijken waar u tegenaan loopt en hoe we dat kunnen verhelpen!'
Sandra is aanwezig op Werkplein Ability (locatie Winsum), op
de donderdagen tussen 12.00 en 14.00 uur. Telefonisch is zij te
bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het mobiele
nummer: 06 - 22 16 85 39.

Heeft u een goed idee?
Sinds dit jaar stellen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum
en Eemsmond (vanaf 1 januari 2019 Het Hogeland) geld beschikbaar voor een ‘Goed Idee’. Het goede idee is bedoeld om
kinderen uit minimagezinnen extra kansen te geven om ergens
aan mee te doen.
Organiseer een workshop, sportieve activiteit of inzamelingsactie! Laat uw creativiteit de vrije loop. Kijk op de website
van Werkplein Ability (www.werkpleinability.nl) voor een video-uitleg over het goede idee. Het aanmeldformulier vindt
u in het ‘formulierenloket’ op deze website en straks op
www.hethogeland.nl/hulp bij laag inkomen

Bij een sollicitatie is het belangrijk dat u een goede eerste indruk
achterlaat. Het kan soms nodig zijn om hiervoor kosten te maken
die u normaal gesproken niet maakt. U kunt dan denken aan een
kappersbezoek of het aanschaffen van nieuwe kleding of schoenen. Dit zijn zogenaamde representatiekosten. Uw werkcoach bij
Werkplein Ability beoordeelt of u in aanmerking komt voor een
vergoeding van deze kosten.
Zo ja, dan zijn er twee opties:
• Tot € 150,00 per jaar zelf iets aanschaffen
• Hulp en stylingadvies van Dress for Success (€ 60,00 per keer)
Dress for Success
Werkplein Ability werkt samen met Dress for Success in Hoogezand-Sappemeer. Bij Dress for Success staan ze klaar om u kosteloos te adviseren en te voorzien van een nette outfit voor uw
sollicitatiegesprek. Het merendeel van de klanten die kleding(advies) bij Dress for Success heeft ontvangen, gaat met zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in.
Zo vergroot u uw kansen op een baan! Samen met één van de
vrijwilligers bij Dress for Success kiest u de outfit die bij u (en de
baan waarop u gaat solliciteren) past.
Als u dat wilt, kunt u ook advies krijgen over hoe u zich het beste
presenteert. Als u de baan of stageplaats krijgt, kunt u opnieuw
een afspraak maken. U mag dan een tweede kledingset uitkiezen; ook die mag u houden!
Meer informatie vindt u op: www.dressforsuccess.nl

4

Aanvraag
compensatie eigen
risico zorgverzekering
Als u rond moet komen met een inkomen tot en met 120%
van het minimumloon, dan kunt u gebruik maken van de regeling “Compensatie eigen risico zorgverzekering” (CER). U heeft
recht op een compensatie als u uw eigen risico in 2018 volledig hebt verbruikt.
Inwoners kunnen een aanvraag indienen bij Werkplein
Ability. Dit kan online via www.werkpleinability.nl/formulierenloket, waar een aanvraagformulier is te downloaden. Met
ingang van het nieuwe jaar kan dit via www.hethogeland.nl/
hulp bij laag inkomen. U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij Werkplein Ability. Of laten sturen via de mail of post
is ook mogelijk. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Contactgegevens Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum
Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur (tot
17.00 uur vanaf het nieuwe jaar) en vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur
Algemeen telefoonnummer:
0595 - 75 03 00 (verandert per 1 januari in 088 - 345 88 88)
E-mail: balie@werkpleinability.nl
Postbus 19, 9950 AA Winsum (per 1 januari 2019: Postbus 26,
9980 AA Uithuizen)

Openingstijden Werkplein Ability Winsum
rond Kerst en Oud en Nieuw
Rondom de feestdagen (24 december tot en met 4 januari) is
Werkplein Ability halve dagen open (9.00 - 12.30 uur).
Op 24, 25, 26 en 31 december zijn wij
de hele dag gesloten.

