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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.

Loop geen geld mis!
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Voor al onze inwoners met een bijstandsuitkering of een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bestaan de meedoenregelingen. Bent u er nog niet bekend mee? Loopt ze niet mis. Het
kan zijn dat u op meer recht heeft dan u denkt.

Veelgestelde vragen over onze regelingen
Ons team Minimabeleid en Bijzondere Bijstand krijgt regelmatig vragen van cliënten over specifieke regelingen. Een daarvan
is of er een 'witgoedregeling' bestaat. Binnen de BMWE-gemeenten hebben we deze regeling niet.
Wel is er de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag). Met deze regeling kunt u duurdere aankopen
doen waar u met een minimum inkomen anders lang voor zou
moeten sparen. Voorwaarden om in aanmerking te komen:
• U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOWgerechtigde leeftijd;
• U hebt 3 jaar of langer een minimum inkomen (105% van de
bijstandsnorm die op u van toepassing is);
• U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de 		
bijstand mag hebben;
• U heeft geen zicht op inkomensverbetering;
• U ontving in de afgelopen 12 maanden geen individuele
inkomenstoeslag.

Het aanvraagformulier is te downloaden via het formulierenloket op www.werkpleinability.nl of telefonisch aan te vragen
via: 0595-75 03 00.

kinderfeest geeft, heeft u recht op deze vergoeding. Om voor
de vergoeding in aanmerking te komen, moet u wel elk jaar
een aanvraag doen. De betaling van € 50,00 vindt plaats in de
maand waarin uw kind jarig is.

Inloopspreekuur in de gemeenten vanaf
medio oktober
Twijfelt u of u met uw inkomen in aanmerking komt voor een
mee(r)doenregeling of andere extra vergoedingen? Komt u er
zelf niet uit met het invullen van een aanvraagformulier?
Wij helpen u graag verder. Dit kan telefonisch: 0595-75 03 00.
En straks ook persoonlijk in uw eigen gemeente. Vanaf medio
oktober is het team Minimaregelingen en Bijstand in alle vier
gemeenten aanwezig, op een vaste dag en tijdstip. Op de website www.werkpleinability.nl leest u hierover zeer binnenkort
meer.
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Vrijwilligersvacatures in uw gemeente

In het zonnetje
Waardering voor vrijwilligers in de
BMWE-gemeenten!
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Zou u ook graag vrijwilligerswerk in de gemeente Bedum,
De Marne, Winsum of Eemsmond willen doen? De volgende organisaties in uw dorp of buurt hebben leuke, interessante vacatures en maken graag gebruik van uw inzet:
• Landgoed Verhildersum zoekt voor het nieuwe seizoen
alvast vrijwilligers voor de schoonmaak, kaartverkoop,
de museumwinkel en voor de functie van suppoost;

De BMWE-gemeenten zijn erg blij met de vele vrijwilligers die zich in onze samenleving inzetten.
De gemeente Eemsmond reikt dit jaar weer de
gemeentelijke vrijwilligersprijs uit. Een prijs voor
mensen die zich individueel of in groepsverband vrijwillig
inzetten voor de samenleving. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt?
Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan tot
8 oktober via het digitale aanmeldformulier op
www.eemsmond.nl
Vanaf september dit jaar zet de gemeente Bedum
elke twee maanden een vrijwilligersorganisatie
in het zonnetje. Kijk op www.welzijnbedum.nl voor
meer informatie en het aanmeldformulier.
De gemeenten De Marne en Winsum organiseren een
gezellige 'Vrijwilligers-bedankt middag':
Winsum: vrijdag 17 november. a.s.
Locatie: De Blauwe Schuit in Winsum
De Marne: vrijdag 24 november a.s.
Locatie: Gemeentehuis in Leens
Meer informatie over deze middagen volgt in de lokale
media en via de vrijwilligersorganisaties.

• Stichting Leergeld Het Hoogeland zoekt dringend intermediairs voor de gemeenten Bedum en Eemsmond;
• De Cliëntenraad van Zonnehuis De Marne zoekt secretariële ondersteuning;
• De Bibliotheek in Bedum zoekt gastheren en -vrouwen;
• De Taalhuizen Eemsmond en Winsum zoeken taalvrijwilligers;
• Kledingbank Maxima in Winsum vraagt chauffeurs en
een vervoerscoördinator voor de pendelbus;
• Stichting Promotie Waddenland zoekt gastheren
en -vrouwen voor Het Informatie Paviljoen in Lauwersoog;
• Humanitas afdeling ‘t Hoogeland zoekt een voorzitter.
Voor meer informatie en vrijwilligersvacatures bij u in de
buurt: ga naar 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.

Ambitie JobCafé Groningen
Op donderdag 2 november houdt Werkplein Ability
een Open Dag op de drie locaties in Winsum, Wehe- den
Hoorn en Uithuizen. Onder het motto 'Samen Sterk in Meedoen & Werk' laten wij op deze dag belangstellenden graag
zien wie wij zijn, wat wij doen en waar we voor staan!
Iedereen is van harte welkom! Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur.
Nadere info volgt via de lokale en sociale media en
www.werkpleinability.nl

Op woensdag 18 en donderdag 19 oktober a.s. is er weer
een Ambitie JobCafé voor beroepskrachten en werkzoekenden uit de provincie Groningen met een MBO tot WO
achtergrond. Ambitie JobCafé biedt gelegenheid voor een
goed gesprek en nieuwe inzichten. U kunt hier diverse interessante presentaties bijwonen. Locatie: Martinikerk te
Groningen. Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur (gratis toegankelijk).
Omdat vrijwilligerswerk een goede opstap kan zijn
naar betaald werk, zijn de Steunpunten Vrijwilligerswerk
uit uw gemeente ook te vinden in het Ambitie JobCafé.

3

Maxima: Meer dan mooie kleding
In Winsum, aan de Onderdendamsterweg, wappert de vlag van 'Maxima'. Wie daar afslaat naar de Werf, komt terecht bij Kledingbank Maxima Het Hogeland. Een ongewone kledingzaak. Bij binnenkomst worden bezoekers vriendelijk ontvangen door de
medewerkers. Koffie, thee en limonade staan klaar bij de koffietafel. Wie wil, kan gezellig een praatje maken. Rondneuzen in de
winkel kan natuurlijk ook. Er hangt mooie kleding in allerlei stijlen en maten. Voor dames, heren en kinderen. In deze winkel ontbreekt maar één ding. En dat is de kassa.
De bedrijfsleidster: ‘Maxima is een kledingzaak voor minima.
Wie in de bijstand zit, of een laag inkomen heeft, kan hier
winkelen. Gratis. Zodat ook iemand met een laag inkomen
mooie kleding kan uitzoeken. Ons doel is dat klanten blij en
tevreden de deur uitgaan.’
Maar Maxima is meer dan een kledingwinkel. Het is ook een
plek waar mensen, door vrijwilligerswerk te doen, een stap
kunnen zetten naar betaald werk. De vrijwilligers sorteren
ingebrachte kleding, richten de winkel in, schenken koffie en
thee, ontvangen de bezoekers en doen de administratie. Ze
worden begeleid door een bedrijfsleider, die zelf ook vrijwilliger is.
De kleding in de winkel wordt ingebracht door particulieren,
maar ook door winkels. ‘Al onze kleding is nieuw of zo goed
als nieuw’, vertelt de bedrijfsleidster. ‘We sorteren streng,
want het is belangrijk dat onze klanten mooie kleding kunnen uitzoeken die echt bij hen past. In de koffiehoek kunnen mensen hun verhaal kwijt. En dat gesprek van mens tot
mens is net zoveel waard als de kleding die onze klanten
meekrijgen.’
U kunt bij Maxima winkelen als u inwoner bent van de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. U ontvangt een
bijstandsuitkering (Participatiewet) of Wajonguitkering. Ook als u geen uitkering krijgt, maar een laag inkomen heeft (tot 120%
van de bijstandsnorm), kunt u bij Maxima terecht. Dan heeft u een inschrijvingsbewijs nodig van de instantie die u begeleidt, zoals
Maatschappelijk Juridische Dienstverlening, Gemeentelijke Krediet Bank of Humanitas. Een uitkeringsspecificatie van Werkplein
Ability volstaat ook. Ook neemt u bij ieder bezoek uw identiteitsbewijs mee.

Voor meer informatie: www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl

Nieuwe leden Cliëntenraad Werk & Inkomen stellen zich voor
Vanaf oktober dit jaar is er een nieuwe Cliëntenraad Werk & Inkomen. Deze nieuwe raad zal gevraagd en ongevraagd advies uit
gaan brengen over het beleid van de vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond op het gebied van meedoen,
werk en inkomen. De raad is twaalf leden sterk en bestaat voor een deel uit mensen die in het kader van de Participatiewet zelf
een uitkering ontvangen. Hiermee vormt zij een goede afspiegeling van de doelgroepen waarvoor de Cliëntenraad opkomt.
Binnen de nieuwe raad staat belangenbehartiging vanzelfsprekend voorop. Er leven al concrete ideeën om het beleid en de dienstverlening meer op de behoefte van u als cliënt af te stemmen en u nog beter te bereiken. Heeft u zelf suggesties? Geeft het de
Cliëntenraad Werk & Inkomen mee. U kunt mailen naar de heer W. Werkman: w.werkman@drenthe.nl. Een algemeen mailadres
en webadres van de nieuwe raad volgen later. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief.
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Dhr. J. Zwart, dhr. D. Burgler, dhr. G. Carli, dhr. W. Werkman (voorzitter), dhr. K. Knol, mevr. D. Kamstra, dhr. R. Knol, dhr. J. Bergman, mevr. C. Top, mevr. L. West en mevr. M.H. Trip. Op de foto ontbreekt dhr. T. Spoelstra

Een Levenlanglerenkrediet: iets voor u?
U wilt dolgraag nog een opleiding volgen maar u heeft geen recht
meer op de studiefinanciering, zoals een lening of een aanvullende beurs? Dat is jammer. Gelukkig kunt u vanaf 1 september
gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit krediet biedt
u de mogelijkheid om vanaf dit studiejaar alsnog geld te lenen
om hiermee het school- en lesgeld te kunnen betalen van de
opleiding die u wilt volgen.
Natuurlijk zijn er wel enkele voorwaarden verbonden aan het
verkrijgen van een Levenlanglerenkrediet. Enkele belangrijke
voorwaarden zijn dat u:
• een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan een hbo of universiteit gaat volgen (binnen Nederland);
• de Nederlandse nationaliteit heeft;
• dertig jaar of ouder bent;
• jonger bent dan 55 jaar op het moment dat het krediet ingaat;
• het college/lesgeld niet volledig vergoed krijgt van iemand anders dan uzelf (bijvoorbeeld ouders of een werkgever).
Op een aantal van deze voorwaarden gelden uitzonderingen.
Kijk hiervoor op www.duo.nl. Hier ziet u ook hoe u het levenlanglerenkrediet eenvoudig kunt aanvragen via de website:
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

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
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
@ongerenloketWi
@steunpuntvw

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