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Nieuwsbrief
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.

Verruiming compensatie eigen risico

De BMWE-gemeenten hebben onlangs de regeling 'compensatie eigen risico zorgverzekering’ verruimd. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Maxima Kledingbank Het Hogeland
opent de deuren

Kledingbank Maxima Het Hogeland heeft op 1 maart de
deuren geopend voor inwoners van de gemeenten Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond.
Maxima is een modezaak aan De Werf 5 te Winsum, waar
mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
gratis kunnen winkelen. Het ziet eruit als een normale kledingzaak, alleen de kassa ontbreekt. Er is een aanbod van
nieuwe kleding en van zo goed als nieuwe kleding.
Maxima ontvangt van winkels restpartijen nieuwe kleding en
ook brengen veel mensen goede tweedehands kleding.

Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor de CER en uw
eigen risico drie achtereenvolgende jaren (2013 tot en met
2015) volledig verbruikt? Dan heeft u inmiddels een bedrag van
€ 99,00 van het Werkplein terug ontvangen.
Volgens de nieuwe regeling heeft u in dit geval recht op 100%
van het eigen risico: € 385,00. Is dit op u van toepassing, dan
vindt binnenkort automatisch een nabetaling van € 286,00
plaats. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
Belangrijk: Wat ook nieuw is, is dat de vergoeding niet alleen
meer voor drie achtereenvolgende jaren geldt, maar per jaar:
1 jaar volledig eigen risico verbruikt = 50% van eigen risico vergoed
2 jaren volledig eigen risico verbruikt = 75% van eigen risico vergoed

Gegevens

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor winkelen bij
Maxima, kunt u langskomen. U dient een van de volgende
mee te nemen:
• Specificatie van uw uitkering;
• Verwijsbrief van hulpverlener, zoals Humanitas of
Maatschappelijk Werk;
• Inschrijvingsbewijs van de Voedselbank.
Ook is het handig om een document mee te nemen van uw
gezinssamenstelling en het aantal kinderen. Uw eventuele
partner en kinderen ontvangen dan ook een kledingkaart
om kleding uit te mogen zoeken.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de Maxima
Kledingbank, via telefoonnummer: 06-13 88 48 39.

3 jaren volledig eigen risico verbruikt = 100% van eigen risico vergoed

Eerder afgewezen aanvragen worden ook binnenkort herbeoordeeld. U ontvangt hierover nader bericht.
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10 & 11 maart 2017
Doe mee met NL Doet!

Nieuw op het Werkplein: Themagerichte
banenmarkten

Jaarlijks organiseert het Oranjefonds de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Dit jaar wordt de actie gehouden op
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. In de gemeenten Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond hebben meer dan 120
organisaties een klus aangemeld voor deze vrijwilligersactie.

Zes keer per jaar

Peuterspeelzalen, buurt- of clubhuizen, sportverenigingen,
zorginstellingen, kerken, scholen, botanische tuinen en
musea hebben klussen waar ze zelf te weinig vrijwilligers
voor hebben of gewoon niet aan toe komen. Met de vrijwilligersactie hopen organisaties extra helpende handen
te krijgen voor het klaren van een klus.
Help ook een organisatie en kijk voor een leuke klus bij u
in de buurt op www.nldoet.nl Samen een klus klaren is
leuk en inspirerend en wordt door organisaties erg gewaardeerd!

Tot voor kort organiseerde Werkplein Ability in Winsum elke
eerste dinsdag van de maand een ‘Reuring in de tent’. Hier
presenteerden lokale werkgevers en vrijwilligersorganisaties hun vacatures aan inwoners die (ander) werk zoeken.
Vanaf dit jaar gaat het verder onder de titel ‘Banenmarkt’.

Het vindt zes keer per jaar plaats, elke keer met een specifiek thema. Afhankelijk van het thema wordt de Banenmarkt regionaal georganiseerd, samen met het UWV en
Werkplein Fivelingo, binnen het samenwerkingsverband
Werk in Zicht.
Op de Banenmarkt kunt u als werkzoekende op een laagdrempelige manier in contact komen met diverse uitzendbureaus, lokale werkgevers, vrijwilligersorganisaties en een
scholingsadviseur (voornamelijk voor jongeren).

Nederland leren lezen en schrijven of
verbeteren? De Taalmeter helpt

In maart start Werkplein Ability met de Taalmeter. Alle mensen
uit (eerst) de gemeente Eemsmond die een uitkering ontvangen, gaan met ingang van maart een Taalmeter uitvoeren. De
taalmeter is een online instrument om in beeld te krijgen of
de taalvaardigheid een belemmering kan zijn in uw dagelijks
leven. De Taalmeter bestaat uit 5 leesopdrachten met in totaal
24 verschillende vragen. Er is maximaal 12 minuten de tijd om
de vragen te beantwoorden.

Vrijwilligerswerk, voor iedereen!

Nieuwsgierig welke mogelijkheden er voor u zijn in het vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond? Maak een afspraak met het Steunpunt Vrijwilligerswerk in uw eigen gemeente. Het Steunpunt denkt graag met u
mee. Enkele organisaties die graag gebruik zouden maken van
uw inzet zijn:
• Noorderpoort, locatie De Blauwe Schuit in Winsum, zoekt taalcoaches;
• Bestuursleden gevraagd voor gymnastiek- en turnvereniging GAV
Unitas in Usquert;
• Bibliotheek Uithuizermeeden zoekt gastheren en -vrouwen
• Vrijwilligers gezocht voor diverse werkzaamheden bij Kattenopvang Bastet;
• Stichting Flexbus De Marne heeft weer ruimte voor nieuwe
chauffeurs;
• Humanitas afdeling Het Hoogeland zoekt vrijwilligers voor
PR & Communicatie;
• Kledingbank Maxima in Winsum zoekt bedrijfsleiders en
vrijwilligers voor de winkel;
• Terra in Winsum zoekt vrijwilligers voor het Open Leercentrum
• Kids2b zoekt vrijwilligers voor de basisscholen in Zuidwolde.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar wel
belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en/of (weer) aan het werk te komen.
Werkplein Ability wil iedereen die daar hulp bij nodig heeft, een steuntje in de rug bieden. Samen
met andere betrokken instanties.

De eerstvolgende Banenmarkt is op dinsdagochtend 14
maart a.s., van 10.00 tot 12.00 uur. Het thema is Horeca &
Recreatie. Meer info volgt begin maart op de site:
www.werkpleinability.nl.

Jongerengroep Taal en Rekenen:
iets voor jou?

Ben je jonger dan 27 jaar en zou je het fijn vinden om je rekenvaardigheden en Nederlands op te halen? Zodat je misschien
weer kunt starten met een opleiding op MBO-niveau? Dan is
de jongerengroep van het Noorderpoortcollege Winsum
vast iets voor jou!

Voor wie?
Je hebt nog geen startkwalificatie. Of je bent door omstandigheden lang niet naar school geweest en je twijfelt of je wel
genoeg basisvaardigheden hebt om een nieuwe opleiding te
starten.

Eventuele begeleiding
De uitkomst van de Taalmeter wordt daarna gelijk besproken
door een coördinator van het Taalhuis. Daarna krijgt u, als dit
gewenst is, begeleiding toegewezen om samen met een vrijwilliger te werken aan uw taalvaardigheid. Deze begeleiding is
gericht op het verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt of
voor zaken waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt.
De begeleiding is gratis en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de taalhuiscoördinator, die samen met de
¨deelnemer¨ een persoonlijk plan opstelt. Locatie: Taalhuis
Eemsmond (in de bibliotheek in Uithuizen).

In deze jongerengroep begin je op je eigen niveau en leer je
wat jij nodig hebt. In je eigen tempo. We werken toe naar taal
niveau 2F. Samen met je werkcoach bekijk je welk traject
voor jou verder passend is.
Kijk voor meer info over de jongerengroep Taal en Rekenen
op www.werkpleinability.nl of kom langs op het Werkplein in
Winsum voor meer informatie.
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En verder:
Alle overzichten van inkomsten over 2016 van uzelf en uw
eventuele echtgenoot of partner, zoals:
Jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten;

Gratis belastingservice: laat geen geld op de
plank liggen!

Heeft u een uitkering via de Participatiewet (Wwb, WSW en
Wajong), WAO / WIA, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen,
WW of andere minimale inkomen)? En heeft u hulp nodig bij
het indienen van uw belastingaangifte?
De Cliëntenraad SoZaWe BMWE kan u in de maanden maart
en april hierbij (gratis) hulp bieden. Ook de Toeslagen 2016 en
2017 (Huur-, Zorgtoeslag en Kindgebonden Budget) kunnen wij
voor u beoordelen.
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Eigen woning: woz-beschikking en alle hiermee verband
houdende kosten, o.a. hypotheekrente en bij verkoop en/of
aankoop de notarisrekening, maar ook de verkoopprijs van uw
oude woning en de hypotheekschuld;
Uitgaven vanwege ziekte, invaliditeit, dieet (op basis van een
dieetverklaring). Betaalde kosten (maar niet de kosten die
onder het eigen risico vallen), eigen bijdragen, medicijnen,
tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten, ziekenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat, extra particuliere
gezinshulp enz.;
Studie: Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding,
zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie, ook
die van uw echtgenoot of partner.
Het invullen van de aangifte gebeurt digitaal en deze wordt
direct via de computer naar de Belastingdienst verzonden en
hiervoor is geen DigiD nodig. Als u achteraf vragen heeft of
nog iets moet laten invullen, dan kunt u het gehele jaar door
terecht bij de genoemde contactadressen van de Cliëntenraad.

Contact

Bent u woonachtig in de gemeente Bedum? Neem dan contact
op met Andries Bosman: telefoonnummer (050) 30 17 822 of
mobiel: 06 - 57 09 21 95.
Woont u in de gemeente De Marne, Winsum of Eemsmond?
Dan kunt u terecht bij het secretariaat van de Clientenraad:
06 - 21 42 04 28 of per mail: info@clientenraadsozawe.nl

Wat u meeneemt

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen snel en zo volledig
mogelijk verzorgen, als u de volgende documenten en gegevens
(voor zover van toepassing) meeneemt:
• De kopie van uw aangifte over 2015 met de bijlagen.
• Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode voor
de aangifte 2016, eventueel ook van uw partner. Zonder
deze brief kan geen aangifte worden gedaan.
• Alle documenten die u in 2016 hebt ontvangen van de
belastingdienst, waaronder correctiebrieven, voorlopige
en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige terug
gave terugbetaalde toeslagen (bijv. zorg- en huurtoeslag en
kindgebondenbudget).
• Belangrijke data uit 2016: samenwonen, huwelijk, over
lijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de
rechtbank datum in of uitschrijving bij de gemeentelijke
basisadministratie;
• Alimentatie, onderhoudsbijdrage. Ontvangen en betaalde
bedragen van/aan ex-partner.

Openingstijden Werkplein Ability
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.

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

			www.werkpleinability.nl

