Deelnemers kunnen ook luisteren naar de
positieve ervaring van één van de eerdere
deelnemers aan een Walk&Talk. Maar de
deelnemers leren vooral van elkaar want als
collega-werkzoekenden heb je allemaal je eigen
ervaring en je sterke kanten. Ook wordt elke
maand een ander thema behandeld.
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Gezocht: versterking voor de Sociaal
Domeinraad
Wat doet de Sociaal Domeinraad?
De Sociaal Domeinraad denkt mee over het
gemeentelijke beleid over meedoen in de
ociale D
hierbij om onderwerpen zoals wonen, welzijn,
zorg, werk en inkomen. Er is een vacature.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken inwoners met een minimuminkomen
die bereid zijn hun ervaringen en kennis in de
Sociaal Domeinraad te delen om zo het
gemeentelijke beleid verder te verbeteren. Wij
zoeken een actief iemand die veel sociale
contacten in Nijkerk heeft en die het leuk vindt
zich verder te verdiepen in de Participatiewet.
Het is prettig als u ook affiniteit heeft met andere
onderwerpen in het sociale domein.
Wat vragen we van u?
De Sociaal Domeinraad vergadert elke laatste
donderdagmiddag van de maand. We
verwachten dat u hierbij aanwezig bent en de
stukken die hiervoor worden rondgestuurd heeft
gelezen. Ook verwachten we dat u zelf
onderwerpen aandraagt. Daarnaast denkt u mee
in werkgroepen of bezoekt u interessante
bijeenkomsten in Nijkerk. De inzet is ongeveer 4
uur per week, voor tenminste één jaar. Het is
vrijwilligerswerk, er staat een jaarlijkse
onkostenvergoeding tegenover.
Wilt u meedoen?
Voor meer informatie over deelname aan de
Sociaal Domeinraad kunt u contact opnemen met
mevrouw R.M. van Leeuwen, tel.nr. 14 033.
Walk&Talk voor werkzoekenden
Bibliotheek Nijkerk biedt werkzoekenden de
mogelijkheid om elkaar maandelijks op een vaste
dag en tijd te ontmoeten. Tijdens deze
Walk&Talk bijeenkomsten kan men ervaringen
met elkaar delen, contacten leggen en krijgen zij
tips en suggesties die helpen in hun zoektocht
naar een geschikte baan. Bijvoorbeeld praktische
tips over het maken van een goed cv tot
solliciteren via LinkedIn of netwerken.
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Deelname aan de Walk&Talk is, net als de koffie
en thee, gratis. De Walk&Talk bijeenkomsten
vinden iedere maand plaats in de bibliotheek van
09.30-11.30 uur. De eerstvolgende bijeenkomst
is op vrijdag 17 februari 2017. Kijk op de agenda
van de bibliotheek voor de data:
www.bibliotheeknijkerk.nl activiteiten agenda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Tanja van Driel:
tanja.vandriel@bibliotheeknijkerk.nl
Tegemoetkoming voor WW'ers
Per 1 december 2016 veranderen de
dagloonregels voor WW-uitkeringen van
flexwerkers, starters, herintreders maar ook voor
die voorafgaand aan hun WW-uitkering
minder loon kregen door ziekte. Dit kan een
hoger dagloon tot gevolg hebben dan die volgens
het huidige dagloonbesluit. Cliënten die in de
periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016 een
lager dagloon hebben ontvangen dan volgens
deze nieuwe regels het geval zou zijn geweest,
ontvangen in 2017 een eenmalige
tegemoetkoming.
In januari ontvingen de cliënten die in
aanmerking komen voor de tegemoetkoming een
brief met daarin de aankondiging dat zij hiervoor
in aanmerking komen. Vanaf april wordt de
tegemoetkoming uitbetaald. Cliënten die denken
wel in aanmerking te komen voor een
tegemoetkoming maar geen brief hebben
ontvangen, kunnen zich vanaf februari zelf
melden bij UWV.
Op www.uwv.nl/tegemoetkomingdagloon worden
de voorwaarden toegelicht waaraan een WWcliënt moet voldoen om in aanmerking te komen
voor een tegemoetkoming.
Ontvangt u een tegemoetkoming van het UWV
en heeft u een bijstandsuitkering? Vergeet dan
niet dit tijdig bij de gemeente te melden door
middel van een wijzigingsformulier.
Meedoen
Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag
meedoen aan sociaal-culturele en sportieve
activiteiten? U en uw eventuele gezinsleden
krijgen mogelijk een bijdrage in de kosten. Het
kalenderjaar.
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U kunt bijvoorbeeld een abonnement nemen bij
een sportschool. Er zijn sportscholen in Nijkerk
aanbieden aan mensen met een minimum
inkomen.
Bijzondere bijstand
Heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk en
onvermijdelijk zijn en die u niet kunt betalen uit
uw maandelijks inkomen op minimumniveau?
Worden deze kosten ook niet vergoed via andere
regelingen of voorzieningen? Misschien komt u in
aanmerking voor bijzondere bijstand. U kunt voor
heel veel verschillende kosten bijzondere bijstand
krijgen. Daarbij gelden onder meer deze
voorwaarden:
De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent
dat het kosten zijn die u normaal niet maakt,
maar die u nu door omstandigheden wel moet
maken.
De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat wil
zeggen dat u die kosten móet maken. In
sommige gevallen moet een arts of een andere
deskundige die noodzaak vaststellen.
U moet eerst alle andere mogelijkheden hebben
geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen.
Soms hebt u een afwijzing van een andere
regeling nodig om bijzondere bijstand aan te
kunnen vragen.
Uw persoonlijke omstandigheden en financiële
situatie bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. Bij
elke aanvraag bekijkt de klantmanager van de
gemeente of u aan de voorwaarden voldoet.
Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere
bijstand kunt aanvragen:
Eigen bijdrage op grond van de
Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en de Wet langdurige Zorg
Kosten bewindvoering
Eigen bijdrage rechtshulp
Alarmeringsapparatuur
Gehandicaptenparkeerkaart
Verblijfsvergunning
Bijzondere bijstand voor reiskosten
Krijgt u periodieke bijzondere bijstand voor
reiskosten, dan is volgend bericht van u voor
belang:
Per 1 januari 2017 wordt de berekening van de
bijzondere bijstand voor reiskosten versimpeld.
De hoogte van bijzondere bijstand voor reiskosten wordt vanaf 1 januari 2017 berekend aan
de hand van de goedkoopste wijze van openbaar
vervoer vanaf station Nijkerk of Hoevelaken tot
aan de bezoeklocatie.
Op het declaratieformulier reiskosten zullen de
meest voorkomende locaties en de bijbehorende
te vergoeden bedragen worden vermeld.
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Individuele inkomenstoeslag
Heeft u al twee jaar of langer een inkomen of
uitkering op minimumniveau en is er geen zicht
op inkomensverbetering? Dan kunt u mogelijk
jaarlijks een extra geldbedrag van de gemeente
krijgen: de individuele inkomenstoeslag (IIT).
Financiële problemen en schulden
Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw
inkomen en blijven er rekeningen liggen? Als u
schulden heeft en geen kans meer ziet om de
financiële problemen op te lossen, kunt u hulp
vragen bij de gemeente.
PLANgroep voert voor de gemeente de
schulddienstverlening uit. Voor meer informatie
over de schulddienstverlening en voor het digitaal
aanmelden kunt u naar de website
www.plangroeponline.nl/nijkerk gaan.
Budgetbeheer
Lukt het u niet goed om uw geldzaken op orde te
houden en bent u bang dat u schulden gaat
krijgen? Dan kan budgetbeheer een oplossing
zijn. Budgetbeheer betekent dat een instantie
(tijdelijk) uw geld beheert. Het doel is om
schulden te voorkomen en dat u leert om zelf uw
geldzaken weer op orde te houden.
De gemeente Nijkerk heeft besloten om bij wijze
van proef per 1 januari 2017 budgetbeheer aan
te bieden.
Hoe werkt budgetbeheer?
Uw inkomen komt binnen op een aparte
rekening. U krijgt zelf een afgesproken bedrag
per week of per maand voor uw dagelijkse
uitgaven. Daarnaast betaalt de instantie (een
deel van) uw rekeningen, zoals de huur, gas,
water en licht en verzekeringen. U maakt
hierover afspraken. Daarnaast zal u worden
gecoacht om zelf weer uw financiën goed te
beheren. Budgetbeheer is tijdelijk. Het stopt
zodra u uw geldzaken weer in orde hebt. De
afspraken komen in een budgetplan te staan.
PLANgroep voert voor de gemeente het
budgetbeheer uit. Voor meer informatie over
budgetbeheer en voor het digitaal aanmelden
kunt u naar de website
www.plangroeponline.nl/nijkerk gaan.
Vragen?
Kijk op onze website:
www.nijkerk.eu/Inwoners/Werk & Inkomen
Van de website kunt u aanvraagformulieren
printen, invullen en opsturen.
Als u vragen heeft kunt u bellen naar het Loket
MO of (digitaal via de website) een afspraak
maken bij loket MO.
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