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Dit is de nieuwsbrief Werk en Inkomen. Die bevat actuele en
relevante informatie voor mensen met een uitkering en mensen
met een laag inkomen. Om kosten te besparen verstuurt de
gemeente de nieuwsbrief zoveel mogelijk elektronisch. Wie geen
e-mailadres heeft, krijgt de nieuwsbrief per post.

Workshops voor vluchtelingen
In het voorjaar startte een serie workshops voor
statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. Zij mogen werken en studeren in Nederland. De workshops gaan over werk
zoeken en vinden en actief meedoen in onze
samenleving.

Negen Syrische mannen namen deel aan de workshops.
Vooraf waren zij hiervoor geselecteerd aan de hand van
tests en gesprekken. Zij volgden negen trainingsochtenden. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder
andere: wie ben ik, wat kan ik en welke vaardigheden
heb ik nodig om te solliciteren en aan het werk te gaan in
Nederland? Er werd per persoon vastgesteld wat hij kan en
waar hij trots op is.
Sollicitatiegesprek oefenen

Er werd ook kennis gemaakt met elkaar, elkaars cultuur
en de Nederlandse cultuur. De verschillen werden benoemd, maar zeker ook de vele overeenkomsten. Er werd
stilgestaan bij de moeilijkheden van het zoeken en vinden
van werk. Ook het belang van een goed netwerk (kennissen) kwam aan bod. De deelnemers maakten een stappenplan om werk te vinden. Er werden sollicitatiegesprekken
geoefend, CV’s opgesteld en LinkedIn-profielen gemaakt.
In een afsluitende bijeenkomst kregen de deelnemers een
getuigschrift uit handen van wethouder Bernard Minderhoud. Deze maand is een tweede groep statushouders met
dit traject gestart.
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Bereikbaarheid van de kernteams
Heeft u vragen over zorg, sociale

Iedere werkdag staat iemand uit de

zekerheid, jeugdhulp? Daarvoor kunt u

teams klaar om u telefonisch te woord te

terecht bij één van de kernteams in

staan. U kunt de teams bereiken via

Pijnacker-Nootdorp. Deze teams

telefoonnummer 14 015.

• Maandag en woensdag tussen 09.00 en
10.00 uur, Gantellaan 13-21 in Pijnacker
• Dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur,
Dorpsstraat 77 in Nootdorp
• Donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur,

bestaan uit hulpverleners met veel

.

kennis en ervaring. U kunt hen bellen

Ook kunt u wekelijks terecht op het

De Kiezel, Laan der Zeven Linden 175 in

of langskomen op het spreekuur.

inloopspreekuur:

Delfgauw

Inkomensgrens voor
kindregelingen verhoogd
Voor kinderen van ouders met een
laag inkomen heeft de gemeente
verschillende regelingen. De inkomensgrens voor al deze regelingen
is in juni verhoogd naar 130% van de
bijstandsnorm.
Dus ook als u werkt en een laag
inkomen heeft, komt u misschien in
aanmerking voor deze regelingen.
Bijvoorbeeld het jeugdsport- en cul-

tuurfonds of een tegemoetkoming in
de schoolkosten.
De belangrijkste normbedragen zijn:
Gehuwd/samenwonenden
Alleenstaanden

5 1.832,10

Alleenstaande ouders

5 1.282,47

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente:
www.pijnacker-nootdorp.nl/wonenen-leven/werk-en-inkomen.htm.
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Nieuws uit
PijnackerNootdorp
Wilt u op de hoogte blijven van het
lokale nieuws uit PijnackerNootdorp? Kijk dan regelmatig op:
www.telstar-online.nl
www.pijnacker-nootdorp.tv
www.pijnacker-nootdorp-actueel.nl

Stichting Leergeld: ieder kind doet mee!
Sinds afgelopen juni is stichting Leergeld actief in PijnackerNootdorp. Stichting Leergeld is er voor schoolgaande
kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met weinig financiële
middelen. De stichting wil ervoor zorgen dat ook deze
kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op school en
buiten school, zoals sport en cultuur.

In Pijnacker-Nootdorp kunt u bij
stichting Leergeld terecht voor:
• Schoolspullenpas: een tegoed
voor de aankoop van schoolspullen bij deelnemende winkels (inschrijftermijn 2017 is verlopen)
• Computer (één per gezin, vanaf
groep 7, eigen bijdrage is c 50,-)
• Laptop (voortgezet onderwijs,

eens per drie jaar, eigen bijdrage
is c 50,-)
• Fiets (per kind, eens per drie jaar)
• Jarige Job verjaardagsbox (4 t/m
12 jaar)
• In de loop van dit schooljaar
wordt ook een kledingpas
beschikbaar gesteld, met een tegoed voor schoenen of kleding bij

deelnemende winkels. Informatie
hierover volgt.
Wilt u meer weten over stichting
Leergeld, of een aanvraag doen voor
één van de producten? Kijk dan op:
https://www.elkkinddoetmee.nl/
leergeld-pijnacker-nootdorp/
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Eén adviesraad voor het sociaal domein, laatste fase
Er komt één adviesraad als
opvolger van de Adviesraad
Werk & Inkomen en de WMOraad. Deze nieuwe adviesraad
gaat het College van B&W
adviseren over de uitvoering
van de Wet Maatschappelijke
ondersteuning (WMO), de
Jeugdwet, de Participatiewet
en de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Een blik
op de stand van zaken.
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De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
wil zo goed mogelijk peilen wat er
leeft in de gemeente en zoveel mogelijk deskundigheid in huis hebben.
Daarom zal de adviesraad bestaan
uit negen leden en een onafhankelijke voorzitter. Daar omheen zal een
‘schil’ gevormd worden met ervaringsdeskundigen, betrokkenen en
burgers met specifieke kennis. Met
deze mensen wil de adviesraad enkele
keren per jaar in gesprek gaan en hun
advies inwinnen wanneer nodig.

Werving leden en voorzitter

Op dit moment loopt de wervingsprocedure voor een voorzitter en
daarna worden de leden van de raad
geworven. Verder is een werkgroep
met vertegenwoordigers uit AWI en
WMO-raad bezig met de vraag welke
expertise en kennis nodig is in de
‘schil’. Het is de bedoeling dat de
beide huidige raden op 1 januari a.s.
hun adviestaak overdragen aan de
nieuwe ASD.
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Leuke dingen doen
met de Rotterdampas
Leuk nieuws! Eind juni besloot
de gemeenteraad dat
Pijnacker-Nootdorp mee gaat
doen met de Rotterdampas.
Met deze pas kunt u meer dan
750 leuke dingen doen in de
regio; gratis of met korting.

Bijvoorbeeld gratis naar de film, de
Euromast, varen met de Spido, of
naar een museum in Rotterdam, Den
Haag en Delft. Krijg flinke korting bij
Diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark
en talloze attractieparken.

Ook in onze gemeente

Vanaf februari 2018 kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp met
een laag inkomen de Rotterdampas
kopen voor slechts c 5,- (in plaats
van het gangbare tarief à c 60,-). De
Rotterdampas is te koop bij de
gemeente en vanaf maart 2018 te
gebruiken. Vanaf 2018 zullen ook
in Pijnacker-Nootdorp activiteiten
gratis of met korting worden aangeboden. Houd deze nieuwsbrief en de
gemeenteberichten deze winter in de
gaten voor meer informatie.
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Een eigen bedrijf starten
vanuit de bijstand
U heeft een bijstandsuitkering en u wilt een eigen bedrijf
starten, of als zzp-er aan de slag? Het Regionaal Bureau Zelf
standigen (RBZ) kan u daarbij ondersteunen. Het RBZ, onderdeel van gemeente Rotterdam, is gespecialiseerd in ondersteuning van zelfstandigen. Het RBZ werkt voor de meeste gemeenten in de regio Rotterdam, waaronder ook Pijnacker-Nootdorp.

Weet u nog niet precies hoe u een
eigen bedrijf kunt starten of als zzp-er
aan de slag kunt gaan? Als u aan de
juiste voorwaarden voldoet, kan RBZ
u helpen bij uw mogelijke start als
ondernemer. Heeft u als uitkeringsgerechtigde al een ondernemingsplan
gemaakt? Ook dan kan RBZ u adviseren.

Meer informatie

RBZ u kan bieden. U kunt hier ook uw
vragen stellen. U meldt zich aan voor
deze bijeenkomst door het contactformulier in te vullen op de website:
www.rotterdam.nl/werken-leren/
startende-ondernemers-en-bijstand/
RBZ nodigt u dan zo snel mogelijk uit
voor de volgende bijeenkomst.

Kom naar onze
informatiebijeenkomst

Heeft u interesse? Meld u dan aan
voor een van de informatiebijeenkomsten op de donderdagmiddag bij
‘WerkLoont’ op het Heiman Dullaertplein in Rotterdam (Delfshaven).
Op deze bijeenkomst krijgt u alle
informatie over de ondersteuning die

Informeer uw klantmanager

Let op! U moet uw klantmanager van
de gemeente op de hoogte stellen van
uw aanmelding. Uw klantmanager
kan u ook meer informatie geven over
het RBZ en de mogelijkheden om te
starten als ondernemer.

.

Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Telefoon: 14 015
(niets ervóór, niets erachter). E-mail: wwbbackoffice@pijnacker-nootdorp.nl.
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