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Elk kwartaal geeft de gemeente Elburg de nieuwsbrief Werk & Inkomen uit.
Hierin lees je informatie over werk, uitkeringen, rondkomen met je inkomen,
hulpverlening, beleid en wetswijzigingen.

Sociaal en Financieel Trefpunt

Bij het Sociaal Trefpunt kun je terecht met al je vragen over wonen, werk, zorg, welzijn, cliëntondersteuning en vragen die betrekking hebben tot de buurt. Vind je het lastig of voel je je
bezwaard om hulp te vragen? Vanuit het Sociaal Trefpunt denken we graag met je mee en kun
je informatie, advies en ondersteuning krijgen. Het Sociaal Trefpunt is dé centrale toegang voor
inwoners, boven de 18 jaar, uit de Gemeente Elburg. Voor al je vragen omtrent geld en schulden
verwijzen we je graag naar het Financieel Trefpunt.
Zeker nu de (sociale) gevolgen van o.a. coronavirus
steeds duidelijker worden is
het belangrijk om te weten
dat je als inwoner bij ons terecht kunt met grote en
kleine vragen. Schroom niet
om te bellen voor jezelf of
een ander.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de gemeente Elburg
Postadres
Postbus 70, 8080 AB Elburg
E-mail participatiewet@elburg.nl
Website www.elburg.nl
Website www.elburgwijzer.nl

...

Aan de teksten in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

Telefonisch bereikbaar
Het Sociaal en Financieel
Trefpunt is bereikbaar op
telefoonnummer:
0525 - 682211, maandag
tot en met vrijdag van
9.00 - 12.30 uur.
Email
Je kunt het Sociaal en Financieel Trefpunt een e-mail sturen naar: vraag@sociaaltrefpunt.nl.
Afspraak maken
Het is mogelijk om in gesprek te gaan met een medewerker. Dit kan alleen op afspraak en vooraf
wordt een check gedaan op gezondheidsklachten. Je kunt een afspraak maken door te bellen met
0525-682211 of een mail te sturen naar vraag@sociaaltrefpunt.nl.
Locaties
- 't Huiken, Lange Wijden 33, Elburg: elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur;
- MFC Aperloo, Stadsweg 27, 't Harde: elke donderdag van 15.00 - 17.00 uur.
Overige informatie
Op www.elburgwijzer.nl vind je een overzicht van overige organisaties die hulp, zorg, advies en
activiteiten bieden in de gemeente Elburg.

Wil jij de nieuwste
vacatures ontvangen?
Dan kun je je e-mailadres
doorgeven aan jouw consulent bij
de gemeente Elburg. Hij/zij zorgt
er dan voor dat je alle relevante
vacatures toegestuurd krijgt.
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Belangrijke informatie over het
Digitaal klantdossier

Elburg - Oldebroek

Vanaf 1 december 2020 werkt het Digitaal Klantdossier tijdelijk niet meer. Je kunt via
www.elburg.nl dus geen gegevens meer doorgeven of inzien via het Digitaal Klantdossier.
Dit komt omdat we overgaan op een nieuw automatiseringssysteem.
Hoe geef ik mijn gegevens door?
We vragen je om vanaf 1 december 2020 alles via een nieuw formulier op www.elburg.nl/mutatieformulier door te geven. We hebben 1 nieuw formulier ontwikkeld, waarbij je alle gegevens
kunt doorgeven die je normaal via het Digitaal Klantdossier of het mutatieformulier doorgaf.
Je dient alle wijzigingen die van invloed zijn op je situatie door te geven aan de gemeente
Elburg. Dat kan nu via 1 formulier www.elburg.nl/mutatieformulier. Het gaat dan bijvoorbeeld
om je inkomsten met een bewijsstuk (loonstrook, speciﬁcatie etc.). Wanneer de inkomsten niet
bekend zijn op de inleverdatum, zie bijgevoegde schema, moet er altijd een schatting worden
opgegeven.
Ook wijzigingen van telefoonnummer, e-mail, je gezinssituatie, een gift, IBAN (met bewijsstuk)
en het doorgeven van vakanties dien je via het formulier op www.elburg.nl/mutatieformulier
door te geven. Via inloggen met DigiD word je door het formulier heengeleid. Verzamel vooraf
de bewijsstukken en sla ze op op je computer. Als je een partner hebt, moet die ook in hetzelfde formulier (aan het eind) inloggen met zijn/haar DigiD.
Specificaties
Als je een speciﬁcatie nodig hebt is deze via uitkeringen@elburg.nl op te vragen.
Jaaropgaaf uitkering
De jaaropgaaf 2020 ontvang je uiterlijk in februari 2021 per post.
Wanneer werkt het Digitaal Klantdossier weer?
We verwachten dat het Digitaal Klantdossier in de loop van 2021 weer werkt, je ontvangt
hierover nader bericht.
Vragen?
Als je vragen hebt, kun je een mail sturen naar uitkeringen@elburg.nl of contact opnemen
met het Sociaal Trefpunt op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur via telefoonnummer
0525-682211.
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Opgave datum

Uitbetaling uitkering

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

14 januari 2021
15 februari 2021
16 maart 2021
15 april 2021
12 mei 2021
15 juni 2021
15 juli 2021
16 augustus 2021
16 september 2021
14 oktober 2021
16 november 2021
15 december 2021

28 januari 2021
25 februari 2021
30 maart 2021
29 april 2021
28 mei 2021
29 juni 2021
29 juli 2021
31 augustus 2021
30 september 2021
28 oktober 2021
30 november 2021
30 december 2021

Het is niet altijd makkelijk. Huur betalen,
alle rekeningen én boodschappen doen.
Voor jou alleen of je gezin. Als je dit niet
redt, ben je bij de voedselbank welkom
voor tijdelijke hulp in de vorm van levensmiddelen. Of je voor een voedselpakket
in aanmerking komt, hangt af van hoeveel
je maandelijks overhoudt voor eten en
kleding.
Kan ik een pakket krijgen?
Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen
al het geld dat binnenkomt op. Kinderbijslag en bijverdiensten van kinderen,
worden niet bij de inkomsten opgeteld.
En trekken daar de noodzakelijke uitgaven,
zoals huur, water en licht, vanaf. Voor
sommige kosten gebruiken we een maximum. Er blijft dan een bedrag over, voor
boodschappen en kleding. Is dit bedrag
lager dan ons ‘normbedrag’? Dan kan de
Voedselbank Elburg-Oldebroek je helpen
met een voedselpakket. De normbedragen
zijn per maand. En de hoogte hangt af van
de grootte van het gezin.
Normbedragen
Ben je alleenstaand?
Voor jezelf ................................................................€ 230,Met 1 kind ..................................................................€ 325,Met 2 kinderen...................................................€ 420,Woon je samen of ben je getrouwd?
Met z’n tweeën..................................................€ 325,Met 1 kind ..................................................................€ 420,Met 2 kinderen...................................................€ 515,Voorbeelden
Ben je bijvoorbeeld alleenstaande?
En houd je in de maand minder over dan
€ 230,- voor eten en kleding? Dan kom
je in aanmerking. Die € 230,- is het normbedrag voor een alleenstaande zonder
kinderen. Ben je alleenstaande met twee
kinderen, dan kun je bij een bedrag onder
de € 420,- een pakket krijgen. En voor een
stel met twee kinderen geldt dat zij onder
de € 515,- in aanmerking komen.
Aanvraag voedselpakket
Via een aanmeldingsformulier op
www.voedselbankelburgoldebroek.nl
kun je een aanvraag indienen.
Per post kan dit naar:
Voedselbank Elburg-Oldebroek
’t Straatje 6
8081 RN Elburg
Per e-mail kan dit naar:
info@voedselbankelburgoldebroek.nl
Telefonisch:
0525 - 621414 of 06 - 22508593.
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Zorgverzekering via gemeente Elburg
Via de gemeente Elburg kun je een uitgebreide collectieve
zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis als je een laag
inkomen en weinig vermogen hebt. De gemeente Elburg
betaalt mee, waardoor er een korting op de premie is
van € 27,50 per maand. Je kunt de zorgverzekering afsluiten op www.gezondverzekerd.nl.
Als je dit uiterlijk 22 december 2020 doet, dan kunnen we garanderen dat we je aanvraag
voor 1 januari 2021 kunnen beoordelen.
Met deze collectieve zorgverzekering kunnen mensen met een laag inkomen, chronische
ziekte of beperking voordelig een uitgebreide zorgverzekering afsluiten. Zo zijn er ruime
vergoedingen voor fysiotherapie, bril/lenzen en vergoeding eigen bijdrage Wmo. Uiteraard
ben je vrij om van deze regeling gebruik te maken. Op grond van de wet is er geen recht op
bijzondere bijstand voor medische kosten waar een voorliggende voorziening voor is of die
niet noodzakelijk zijn. Je neemt dus zelf het risico als je je onvoldoende verzekert. Zilveren
Kruis heeft een brede acceptatieplicht.
Ben je al collectief verzekerd bij Zilveren Kruis via de gemeente Elburg, dan hoef je niets te
doen. Je ontvangt van Zilveren Kruis de juiste polis voor 2021.
De premie voor de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis is € 156,13 per maand.
Dat is als volgt opgebouwd: basis zeker € 125,88 + Aanvullende Verzekering *** € 42,50 +
Tandverzekering ** € 15,25 - gemeentelijke bijdrage € 27,50 = € 156,13 per maand.
Mensen met een volledig kunstgebit, hoeven geen tandverzekering af te sluiten.
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Stress &
onduidelijkheid
Soms denk je dat je de zaken goed
geregeld hebt. De financiën zijn niet ruim,
maar je redt het er mee. Op een onverwachts moment ontvang je post of mail
die verwarring veroorzaken.
Je wordt onzeker of er wordt iets van je
verwacht waarvan je niet weet hoe je het
kan aanpakken. Het maakt dat je gaat piekeren, je raakt geïrriteerd en daar hebben
de gezinsleden weer last van. Stress is ook
nog eens een slechte raadgever! Loop er
niet te lang mee rond maar zoek contact
met het Sociaal of Financieel Trefpunt.
Zie je dat anderen dit overkomt, vertel
ze dat ze hulp kunnen vragen om het
probleem aan te pakken.
2 weten meer dan 1.
Het Sociaal en Financieel Trefpunt kun je
bereiken door te bellen met telefoonnummer 0525 - 682211 of te mailen naar
vraag@sociaaltrefpunt.nl

Vragen?
Als je vragen hebt, kun je een mail sturen naar vraag@sociaaltrefpunt.nl of contact opnemen
met het Sociaal Trefpunt op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur via telefoonnummer
0525-682211.

SZW bevestigd: vanaf 1 december
ontwikkeladvies weer beschikbaar
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een
nieuwsbericht bevestigd dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies kunnen
volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.
Met de subsidieregeling Ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er
voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken.
Dit programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen
op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing.
Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien
gebruik maken van een gecertiﬁceerd loopbaanadviseur.
Ook als je een uitkering ontvangt, ziek bent of vorig jaar al gebruik hebt gemaakt van het
ontwikkeladvies voor 45-plussers kun je in aanmerking komen voor dit nieuwe ontwikkeladvies. Er is een beperkt aantal plaatsen meld je dus snel aan. Vol=vol!
Voor meer informatie en aanmelding kijk op:
https://factorwerk.org/szw-bevestigd-1-december-ontwikkeladvies-weer-beschikbaar-2/

Werkzoekend/
werknemer/student
Het Leerwerkloket Stedenvierkant geeft
informatie over opleidingen en omscholing. Wij helpen je graag op weg.
De overheid, het bedrijfsleven, UWV en
gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van ﬁnanciële regelingen.
Voor meer informatie en aanmelding
kijk op:
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/
werknemers
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Decembercadeau
Bibliotheek Elburg geeft deze maand een computercursus + de daarbij behorende werkboeken en een abonnement voor 3 maanden op de bibliotheek cadeau aan inwoners van
de gemeente Elburg. U kunt kiezen tussen de eerste module van een computercursus of de
gehele cursus Digisterker.
Computercursus - de basis
Deze cursus helpt u om de basisfuncties van de computer zelfstandig te gebruiken. De onderwerpen die behandeld worden zijn: computer aanzetten, werken met het toetsenbord, typen,
e-mail versturen, kopen op het internet.
Deze cursus is geschikt voor u als u niet of nauwelijks ervaring heeft met het gebruik van een
computer. De lessen worden tijdens openingsuren gegeven in de bibliotheek van Elburg.
Ze kunnen van start gaan zodra het weer is toegestaan op korte afstand van elkaar te werken.
-

5 lessen - dagdelen nog nader te bepalen
maximaal 10 deelnemers
gratis werkboek
Zelf meenemen: een koptelefoon en, als u die heeft, uw laptop of tablet
bibliotheekabonnement, 3 maanden geldig

Digisterker
Deze cursus leert u hoe u gebruik maakt van digitale overheidsdiensten zoals de diensten van
gemeente, het aanvragen van toeslagen, verlenging van uw rijbewijs, de belastingdienst, zorgverzekeringen en pensioenfondsen. Voor deze cursus moet u al wel enige ervaring hebben in
het omgaan met een computer en internet. U moet kunnen werken met het toetsenbord en
de muis, u heeft thuis internet en u heeft een e-mailadres.
U krijgt van te voren een vragenlijst toegestuurd die u zelf moet invullen. Dit is om te kijken
of u voldoende digitale vaardigheden bezit om deze cursus te volgen. Digisterker is een cursus waarbij uw privacy gewaarborgd wordt. Hierdoor mag de docent u niet met de computervaardigheden helpen. De lessen worden gegeven in een zaal van ’t Huiken of in de bibliotheek
van Elburg.
4 lessen - start in januari 2021, dagdelen nog nader te bepalen
maximaal 5 deelnemers
gratis werkboek
bibliotheekabonnement, 3 maanden geldig
Aanmelden:
Bel of app naar 06-57532386 om u op te geven. Dat is het nummer van het Taalpunt. Spreek
altijd uw naam en telefoonnummer in en vertel naar welke cursus uw voorkeur uitgaat.
Mailen kan ook: taalpuntelburg@bibliotheeknoordveluwe.nl
VOL = VOL dus wees er op tijd bij!
Let op: dit decembercadeau is geldig van
18 november t/m 24 december 2020.
Door corona starten de cursussen vanaf januari
2021. De docent heeft het recht om na de 1e les
Digisterker te kunnen zeggen dat de training niet
haalbaar is als blijkt dat de deelnemer toch niet
over voldoende computervaardigheden
beschikt.
Deze actie is tot stand gekomen met medewerking van gemeente Elburg en Stichting WIEL.

Meer over de Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is niet meer of minder
dan hulp die kan worden ingeschakeld op
het moment dat het overzicht op de financiën (tijdelijk) ontbreekt. Doel ervan is om de
uitgaven en inkomsten weer in balans te krijgen. Schuldhulpverlening is tevens een voorbeeld van een thema waarover de Adviesraad Sociaal Domein Elburg (www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl) gevraagd maar
ook ongevraagd advies geeft aan het College
van B&W.
Een wijziging in de wet. Wat betekent dit
voor u?
De wijziging van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) gaat in op 1 januari 2021. Kernwoorden van deze wetswijziging zijn ‘vroegsignalering’ en ‘proactief’.
Inzetten op vroegsignalering ter voorkoming
van te hoge (problematische) schulden, is onderdeel van de brede schuldenaanpak van
het kabinet. En vroegsignalering moet mogelijk worden door gemeenten per 2021 de
mogelijkheid te geven om gegevens van
burgers met betalingsachterstanden, in een
vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven
en zorgverzekeraars. Vervolgens kunnen
inwoners met schulden proactief worden
benaderd en kan hen schuldhulpverlening
worden aangeboden.
Maar…
De Adviesraad Sociaal Domein Elburg is van
mening dat de wijziging van de Wgs een
goede eerste stap is om tijdig problematische schulden te signaleren. Maar vervolgens
is er een vervolgstap nodig. Dit is de helpende hand van de gemeente. Hierbij dient
er niet alleen gekeken te worden naar de
signalen van schuldeisers, maar ook naar
signalen van inwoners. Ook andere dan
financiële professionals moeten erbij betrokken kunnen worden. Met elkaar moeten ze
de dialoog aangaan, doorvragen en luisteren.
Zijn er bijvoorbeeld gezondheidsklachten als
gevolg van de geldproblemen? Wat zijn de
gevolgen voor eventuele kinderen? Vroegsignalering moet leiden tot oprechte belangstelling om schuldproblemen op te lossen.
Heb je vragen over schuldhulpverlening
binnen de gemeente Elburg?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met
de volgende organisaties Humanitas (noordveluwe@humanitas.nl ), Schuldhulpmaatje
(info@schuldhulpmaatje.nl ) en Sociaal/Financieel Trefpunt (vraag@sociaaltrefpunt.nl).
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Gezinnen met kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente
Elburg, die gebruikmaken van de voedselbank en/of een
bijstandsuitkering ontvangen of een ander inkomen op
bijstandsniveau hebben, mogen gratis speelgoed komen
uitzoeken. De Speelgoedbank is in verband met het coronavirus op afspraak geopend op elke
laatste dinsdag van de maand in Wijkontmoetingscentrum 't Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg.
Wil je een bezoekje brengen aan de Speelgoedbank dan ben je van harte welkom.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken, kun je terecht bij: Anneke Wegh,
coördinator Speelgoedbank Elburg, via speelgoedbankinfo@gmail.com of met Margriet Nauta,
medewerkster van het Wijkontmoetingscentrum, via Margriet.nauta@wiel.nl. Bellen met
Stichting Wiel kan ook via 0525 - 681212.

Nieuwe hulplijn voor mensen met weinig
digitale vaardigheden
Niet iedereen redt zich in de digitale wereld. Dat is extra lastig omdat we tegenwoordig afhankelijk zijn van digitaal contact. Vanaf nu is er de gratis DigiHulplijn, waar burgers terecht kunnen
met digitale uitdagingen.
Initiatiefnemers
De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en
de Koninklijke Bibliotheek, private partijen en de Alliantie Digitaal Samenleven. Vrijwilligers
helpen inwoners met vragen over digitale communicatie en het gebruik van digitale apparaten.
Bibliotheken
De DigiHulplijn werkt samen met lokale bibliotheken en de Informatiepunten digitale overheid
die daar zijn ingericht. Als de vrager telefonisch niet of moeilijk te helpen is, wordt degene
doorverwezen naar het lokale aanbod van de bibliotheek, zoals digivaardigheidscursussen en
inloopspreekuren. De DigiHulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
via telefoonnummer 0800 - 1508.

Deze KNIPBON geeft recht op 1 knipbeurt
Vanaf oktober is kapster Betty weer begonnen met knippen op de donderdagochtend in WOC ’t Huiken. U kunt voor een afspraak rechtstreeks contact
opnemen met Betty v/d Veen op nummer: 06-12764485
Kosten zijn 2,50 inclusief kopje koffie/thee. Het opgebrachte geld komt ten
goede van activiteiten voor minima in het WOC.

!
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Ontwikkelfonds nu
voor werknemers én
werkzoekenden
Droom je van een nieuwe uitdaging, zoals
een andere functie of een nieuw beroep?
Wil je een opleiding volgen om daarmee
je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te
vergroten? Meld je dan bij www.upgradejezelfregiozwolle.nl en maak gebruik van
het Ontwikkelfonds!
Voor werkgevers en werknemers…
Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle
is opgezet om te zorgen voor een vitale en
veerkrachtige arbeidsmarkt. Werkgevers
en werknemers kunnen een vergoeding
krijgen van 50% van de opleidingskosten
voor her-, bij- en omscholing, tot max.
€ 2.500 per werknemer of € 25.000 per
bedrijf. Daarmee proberen we ervoor te
zorgen dat onze werkgevers kunnen
beschikken over genoeg goed gekwalificeerde medewerkers.
…maar nu ook voor werkzoekenden!
Ook inwoners van Elburg die nog niet aan
het werk zijn kunnen hun mogelijkheden
op de arbeidsmarkt vergoten door het
volgen van een opleiding. Het Ontwikkelfonds biedt scholingsvouchers van
maximaal € 5.000 om de kosten van
om-, her- en bijscholing te bekostigen.
Daarvoor vindt eerst een gesprek met een
loopbaancoach plaats. Ook dat wordt
door Upgrade jezelf georganiseerd.
Meer informatie hierover is te vinden op
www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle

