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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
gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld vijf
keer per jaar.
Humanitas Thuisadministratie: Helpt bij het
goed omgaan met geld
Frits Krieger, coördinator bij Humanitas thuisadministratie
vertelt: `Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Wij werken
aan een samenleving waarin ieder mens volwaardig kan meedoen. Dus ook eens iets leuks kunnen doen of kopen. Goed
omgaan met geld is daarvoor belangrijk. Mensen die weinig
geld hebben, hebben vaak recht op geld uit speciale potjes.
Bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Of geld om uw kind mee te
laten doen aan sport of muziekles.’

Na afloop bent u schuldenvrij!’‘En dat geeft rust’, vervolgt Kasper, `wie schulden heeft of het overzicht over zijn geld kwijt is,
krijgt stress. Door alle rekeningen of aanmaningen, of doordat
de deurwaarder op de stoep staat.’
Wilt u ook graag meer grip op uw geld? Neem dan contact op
met Frits Krieger (Bedum en Eemsmond), 06 - 38 74 10 01 of
Jan Tuin (Winsum en De Marne), 06-10 05 92 20
www.humanitas.nl

Startpakket voortgezet onderwijs
Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet
onderwijs? Dan bent u vaak veel geld kwijt aan bijvoorbeeld
een laptop, tablet, schooltas, een andere fiets of een bureau.
We noemen dat ook wel indirecte schoolkosten.
Check uw recht op ons Startpakket Voortgezet Onderwijs!
De vergoeding voor het eerste kind bedraagt € 750,- en voor
elk kind daarna € 500,- (op declaratiebasis).

De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie helpen
mensen om uit te zoeken of ze recht hebben op geld uit
zo’n potje. En we kunnen ook helpen met de aanvraag,’ zegt
Kasper Blaauw, vrijwilliger bij Humanitas thuisadministratie.
`Maar we doen meer. Ook als u niet goed weet hoeveel geld
er binnenkomt en hoeveel eruit gaat, helpen wij. Samen zoeken we uw geldzaken uit en helpen we om alles op orde te
brengen.’ Frits: `De hulp die we geven is gratis. En dat is fijn
als u niet zoveel geld heeft. Of al in de schulden zit. Want ook
daarbij helpen we. Soms kunnen mensen met schulden met
hulp van een vrijwilliger zelf een oplossing vinden. Als dat niet
lukt, ondersteunen we mensen ook om schuldsanering aan te
vragen. Dat betekent drie jaar lang van een klein bedrag per
maand leven en intussen schulden aflossen.

In het 'formulierenloket' op www.werkpleinability.nl vindt u
het formulier waarmee u de aanvraag kunt doen.

Verder in deze nieuwsbrief
Vrijwilligersvacatures in de BMWE-gemeenten............................ 2
Move2work van start ...................................................................3
De Banenmarkt ook iets voor u?...................................................3
Een afspraakbaan: wanneer kom ik in aanmerking? ...................4
BMWE-nieuws over de Cliëntenraad SoZaWe.............................. 4

1

Vrijwilligerswerk, voor iedereen!
De zomertijd...‘komkommertijd'? Ondanks dat de meeste
sportverenigingen een zomerpauze nemen, er geen onderwijs is en mensen vakantie houden zijn vele vrijwilligersorganisaties gewoon actief. In deze periode organiseren vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven in de gemeenten
Bedum, De Marne,
Winsum en Eemsmond uiteenlopende activiteiten zoals
festivals, streekmarkten, wandeltochten, kinderspelweken
en zijn er zomeractiviteiten bij zwembaden, musea en
natuurorganisaties.
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Move2Work!
Heeft u weinig energie en wilt u graag aan uw gezondheid werken? Heeft u behoefte aan meer beweging of
sociale contacten? Wilt u graag iets doen maar is de
stap naar werk (nog) te groot? Dan kan het programma
van Move2Work
u ondersteunen!
Move2Work is een beweeg- en leefstijlprogramma, dat
wordt uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen, in
samenwerking met Werkplein Ability.
De eerste groep enthousiaste deelnemers is op 1 mei
jl. gestart en komt twee keer per week bij elkaar. Het
programma bestaat o.a. uit:
• Een gezonde lunch
• Informatie & praktische opdrachten over gezonde
voeding & leefstijl
• Diverse beweegactiviteiten (o.a. zwemmen, kanoën,
wandelen, fitnessen, diverse beweegspelen)
Het overgrote deel van de deelnemers geeft aan veel
profijt te hebben van het programma. Ze voelen zich fitter en gezonder en vinden het bovendien erg leuk en
gezellig!
Er ontstaat zo een hechte band tussen de deelnemers.
Wilt u ook deelnemen? Bespreek dan de mogelijkheden met uw werkcoach!

Helpende handen zijn daarom ook in de zomerperiode zeer
welkom. Zo maken de volgende organisaties graag gebruik
van uw inzet:
• Dierenopvang Faunavisie in Westernieland zoekt vrijwilligers voor het schoonmaken van dierenverblijven en de
verzorging van de dieren;
• Vereniging Anderwijs zoekt vrijwilligers voor een educatief vakantiekamp voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar;
• Voedselbank Het Hogeland in Winsum zoekt vrijwilligers
voor supermarktacties;
• Taalvrijwilligers gezocht voor Taalhuis Uithuizen
• Botanische tuin Domies Toen In Pieterburen zoekt vrijwilligers voor de theeschenkerij en het onderhoud van de
botanische tuin;
• Veilig Verkeer Nederland zoekt voor de afdeling Bedum
een secretaris en een intermediair;
• Horecavrijwilligers gevraagd bij Openluchtmuseum Het
Hoogeland in Warffum;

• NOVO locatie Klinkhamer in Uithuizen zoekt een maatje
voor een bewoner;
• Helpende Hand in Winsum zoekt vrijwilligers voor
tuinklussen bij ouderen.

Meer info over vacatures
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. Tijdens de zomerperiode zijn de openingstijden van de steunpunten gewijzigd, zie de website.

De banenmarkt:
iets voor u?

Bent u op zoek naar werk? Of wilt u meer weten over
werken in een bepaalde sector? Dan bent u welkom
op de themagerichte banenmarkten van Werkplein
Ability. Werkplein Ability in Winsum organiseert zo'n
markt zes keer per jaar.

Een terugblik op 13 juni
De banenmarkt 'Zorg & Welzijn' was op 13 juni jl. Op de vestiging van
Werkplein Ability in Winsum konden werkzoekenden werkgevers
ontmoeten en informatie krijgen. Over werken in deze sector maar
ook over vrijwilligersvacatures in deze regio. Diverse werkgevers en
uitzendbureaus zoals Zorgwerk en Tempo Team waren aanwezig.
Maar ook vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, Mjd en SIB-tv.
En organisaties die zich bezighouden met scholing, waaronder het Noorderpoortcollege en het Leer-werkloket. Ook waren
er presentaties van Zorgplein Noord en dit-WERKt, een webapplicatie waarmee u beter online naar werk kunt zoeken.
Het was een gezellige drukte, en wij spraken met een aantal bezoekers en werkgevers. Zoals Henk*, die graag in de zorg wil werken:
‘Ik werk nu in de bouw, maar wil met jongeren met een handicap
gaan werken. Hoe pak je dat aan? Ik heb hier een paar goede gesprekken gehad en ik kan weer verder, want ik heb volgende week
twee afspraken!’
Zo is het ook Elisa* vergaan: ‘Ik kom uit het buitenland, en ik spreek
wel Nederlands, maar het is lastig om werk te vinden. Nu heb ik zelf
met mensen kunnen praten, dat gaat beter dan via de telefoon of een brief. Morgen heb ik een afspraak bij De Hoven. Ik
hoop dat ik aan de slag kan als vrijwilliger. En wie weet waar dat toe leidt’.
Werkgevers doen graag mee aan een banenmarkt. Ina van Beter Thuis Wonen: ‘Wij zijn op zoek naar huishoudelijke medewerkers. Omdat die bij onze klanten thuis komen, is goed personeel belangrijk. Op deze banenmarkt kunnen we werkzoekenden ontmoeten en uitleggen wat het werken bij Beter Thuis Wonen inhoudt. En als we mensen geschikt vinden en ze
zijn geïnteresseerd, nodigen we ze uit voor een vervolgbijeenkomst. Daar krijgen ze meer informatie en kunnen ze beslissen
of ze willen solliciteren’ .
Tonny, werkgeversadviseur bij Werkplein Ability:
‘Het mooie van een banenmarkt is dat werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten. Voor werkzoekenden is het vaak een
grote stap om te solliciteren of om een werkgever te bellen. Maar
hier is het heel laagdrempelig. Je kan zo een gesprek aanknopen
met een werkgever. Ik wijs mensen die binnenlopen de weg, dan
zitten ze vaak meteen bij de goede organisatie aan tafel.’ Met
zo’n tachtig bezoekers was de banenmarkt op 13 juni jl. een groot
succes. Er zijn veel gesprekken gevoerd, en met resultaat: zo hebben vier mensen een baan gevonden!

De volgende banenmarkt is in september. Meer info hierover vindt u t.z.t. op www.werkpleinability.nl
Een videoverslag van de banenmakrt is terug te vinden op www.werkpleinability,nl
*De namen van de werkzoekenden zijn gefingeerd.
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Afspraakbaan/beschut werk: hoe werkt
dat?

Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er de komende jaren 125.000
afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima
kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat
zijn om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen.
Bijvoorbeeld vanwege de behoefte aan extra begeleiding of
aanpassingen in het werk. Of een lager tempo.
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Denkt u voor een afspraakbaan in aanmerking te komen, dan
is een indicatie vereist. Het UWV is de instantie die dit beoordeelt. Via de website van het UWV kunt u een aanvraag doen
voor een 'beoordeling arbeidsvermogen'.

En dan?
Zodra u een indicatie heeft, kunt u bij Werkplein Ability terecht voor hulp bij het vinden van een baan en voor begeleiding door een jobcoach.

Nieuws van de BMWE-gemeenten over de
Cliëntenraad SoZaWe BMWE
Met de komst van de participatiewet in 2015 is de rol van de
cliëntenraad veranderd. De participatiewet verplicht gemeenten een cliëntenraad in te stellen, die de doelgroep van de participatiewet goed vertegenwoordigt. Zo moet de cliëntenraad
een afspiegeling zijn van alle doelgroepen die onder de participatiewet vallen. De taak van de cliëntenraad is (gevraagd en
ongevraagd) advies te geven over het beleid van de gemeenten. De cliëntenraad is daarmee geen belangenvereniging en
heeft ook géén rol in de uitvoering van de participatiewet of
het gemeentelijk beleid.
De BMWE-gemeenten hebben de afgelopen periode intensief
met de huidige cliëntenraad SoZaWe BMWE gesproken over
deze veranderingen. De gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat een nieuwe start nodig is om de cliëntenraad goed
vorm te geven en stevig neer te zetten, zoals de participatiewet dat vraagt. De huidige cliëntenraad SoZaWe BMWE houdt
daarom per 1 juli 2017 op te bestaan. De nieuwe cliëntenraad
wordt vervolgens zo snel mogelijk ingesteld.
Hiermee komt dus een einde aan de jarenlange inzet van de
leden van de huidige cliëntenraad SoZaWe. Deze vrijwilligers
hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor de minima van
het Hogeland. De BMWE-gemeenten willen hen daarvoor zeer
bedanken.
De werving en selectie van leden voor de nieuwe cliëntenraad
gaat binnenkort van start. Informatie hierover zal op de websites van de gemeenten en in de huis-aan-huis bladen komen
te staan. De website www.clientenraadsozawe.nl is nog tot en
met 15 augustus te bezoeken.

Openingstijden Werkplein Ability, locatie Winsum
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

Contactgegevens.

Beschut werk
In sommige gevallen is de behoefte aan begeleiding en aanpassingen zo dat het lukt om bij een 'gewone' werkgever aan
de slag te gaan. Daarvoor is de regeling Beschut Werk, waarbij de BMWE-gemeenten via Werkplein Ability een werkplek
bieden in een beschermde omgeving.

Meer informatie
Contactpersonen voor afspraakbaan/beschut werk via Werkplein Ability:
Dani Nijholt, jobcoach
(d.nijholt@werkpleinability.nl, 06-30987398)
Teun Holtkamp, arbeidsdeskundige / werkcoach doelgroepen
(t.holtkamp@werkpleinability.nl, 0595-750333)

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

Twitter
@Werkpl_Ability
@jongerenloketWi
@steunpuntvw

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