
Ook de afgelopen tijd hebben diverse mensen een 
baan gevonden via Werkbedrijf Lelystad. 

Een Baan voor Xavier! 
 

Na een positieve proefperiode heeft Xavier een con-
tract gekregen bij MBO College Lelystad. Hij werkt met 
succes op afdeling Verzuim. De uren van Xavier zijn 
inmiddels uitgebreid naar 32 uur.

Een baan voor Tjesse!
Tjesse valt onder de banenafspraak. Na een succes-
volle proefplaatsing heeft hij een arbeidsovereenkomst 
van 40 uur per week bij Kyocera Senco Netherlands 
B.V. aangeboden gekregen. Tjesse heeft een ICT-oplei-
ding en werkt in de functie van employee IT Helpdesk. 

Op de foto zien we Tjesse met zijn leidinggevende /
begeleider Jeroen.

WERK EN INKOMEN

In deze nieuwsbrief leest u allerlei belangrijke informatie die u moet weten wanneer u een uitkering ontvangt.  

Maar er zijn ook leuke dingen te vertellen. Mooie berichten van mensen die al lang thuis zaten en nu aan de slag zijn in 

een leuke baan. We delen ze graag, er is namelijk veel mogelijk en indien nodig met ondersteuning van de gemeente.  

Uw Werkcoach kan u hier alles over vertellen.
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gemeente

SUCCESSEN VAN WERKBEDRIJF LELYSTAD

 Nieuwsbrief digitaal   
 ontvangen?
 Wilt u op de hoogte blijven en
en  maandelijks per e-mail een 
 nieuwsbrief met het laatste 
nieuws over bijvoorbeeld regelingen van de 
Participatiewet maar ook over Wmo en Jeugd 
ontvangen? 
Dat kan door u op te geven via de website:
www.lelystad.nl/nieuwsbrief te kiezen voor 
“nieuwsbrief Sociaal Domein”.



Beloond met een parttime 
dienstverband! 

Als leerling van De Steiger begon Dylan als stagiair bij 
Yacht Painting Lelystad. Hij heeft zich erg goed ontwik-
keld. Dit is met een parttime dienstverband beloond.

Tyler valt onder de Banenafspraak!

Tyler heeft via Werkbedrijf Lelystad werkervaring 
opgedaan als kantinemedewerker bij 
Concern voor Werk en als magazijnmedewerker bij 
Kringloopbedrijf Het Goed. Toen er een vacature als 
productiemedewerker bij Espol Plastics B.V beschik-
baar kwam, heeft hij hier met ondersteuning van zijn 
jobcoach op gesolliciteerd. Tyler mocht met een proef-
plaatsing starten en heeft aansluitend een arbeids-
overeenkomst aangeboden gekregen. 

Ciska heeft een contract gekregen bij 
de Eetalage!

Na een stage heeft Ciska een contract bij De Eetalage 
gekregen. In samenwerking met de bedrijfsleiding en 
met behulp van jobcoaching vanuit Werkbedrijf Lelystad 
leert zij de kneepjes van het vak.
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0320
WERKT

DE 0320WERKT 
APP
Blijf via de 0320Werkt app 
op de hoogte van het laatste 
nieuws over:

• Uitbetaling van de uitkering
• Vacatures
• Het laatste nieuws

De app is gratis te downloaden onder de zoekvraag 
“0320”. Bent u werkzoekende? Kiest u dan voor code 
8891-6420. Bent u geen werkzoekende? Dan kiest u 
code 4963-5163. De app is beschikbaar voor gebruik 
op de mobiele telefoon, maar kan ook op de tablet 
worden gedownload.

ZELF JE SCHULDEN REGELEN 
Heeft u het gevoel dat u de grip op uw financiën kwijt 
dreigt te raken? De website www.zelfjeschuldenre-
gelen.nl is er om mensen met beginnende financi-

ele problemen te helpen een oplossing te vinden en 
hun financiën weer op de rails te krijgen. Met een 
QuickScan kunt u snel beoordelen of deze website 
biedt wat u in uw situatie nodig heeft. Het kan name-
lijk ook zijn dat uw geldproblemen te groot of juist 
te klein zijn en u op een andere plek beter geholpen 
bent. Door het beantwoorden van een paar simpele 
vragen krijgt u direct advies.

BEREKEN UW RECHT
Wilt u weten op welke toeslagen en subsidies u recht 
heeft en hoeveel deze regelingen u opleveren? De 
website www.berekenuwrecht.nl berekent het voor u! 
Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 
5 à 10 minuten waar u recht op heeft. Laat uw geld 
niet liggen, bereken uw recht.
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WORKSHOPS GELDZAKEN
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 
biedt in mei en juni twee workshops ‘geldzaken’ aan. 
Het gaat om de workshops: ‘Recht op geld’ en ‘Uitko-
men met je inkomen’. Deelname aan deze workshops 
is gratis.

Workshop ‘Recht op geld’ 
Als uw inkomen niet zo hoog is, heeft u recht op al-
lerlei toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen. 
Dat is soms een hele puzzel! In de workshop ‘Recht 
op geld’ leert u waar u recht op heeft en hoe u pro-
blemen kunt voorkomen. U leert in deze workshop 
hoe u toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen 
kunt aanvragen. Ook leert u welke wijzigingen u moet 
doorgeven, zodat u niet te veel of te weinig geld krijgt. 
Omdat veel regelingen erg ingewikkeld zijn, gaat er 
gemakkelijk iets fout. Zo kunnen er schulden ont-
staan, omdat u te veel heeft gekregen of ontvangt u 
niet alles waar u recht op heeft. 

Workshop ‘Uitkomen met je inkomen’ 
Heeft u moeite met het ordenen van uw administratie, 
weet u niet (of niet precies) hoe u inzicht kunt krijgen 
in uw uitgaven en inkomsten of wilt u leren hoe u een 
maandbegroting moet maken? Dan is deze workshop 
iets voor u. De workshop geeft antwoord op vragen 
als: “Geef ik teveel uit?”, “Kan ik geld overhouden?”, 
“Kan ik minder werken?” en of “Kan ik mijn schulden 
aflossen?”
U leert in deze workshop niet alleen op korte termijn, 
maar ook op lange termijn grip/overzicht op uw geld 
en geldzaken te houden.

Door wie:
De workshops worden door budgetcoaches, schuld-
hulpverleners of sociaal raadslieden van MDF ver-
zorgd. In de workshop kunt u volop vragen stellen. Zo 
nodig, hoort u waar u voor meer informatie, advies en 
hulp terecht kunt.

Waar en wanneer:
De workshops vinden plaats in het kantoor van MDF 
aan de Meenthoek 10 in Lelystad, van 19.00 uur tot 
21.00 uur. 

- ‘Recht op geld’:  donderdag 31 mei 2018
- ‘Uitkomen met je inkomen’:  dinsdag 19 juni 2018

Meer informatie vindt u op de website van MDF 
www.mdflevoland.nl/C291-Workshops-geldzaken.
html en hier kunt u zich ook aanmelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van 
MDF, Sandra Vervaat, telefoonnummer: 0320-211700.

Gemeente Lelystad en De Friesland bieden minima en 
chronisch zieken de komende drie jaar korting op de 
premie van de zorgverzekering. Inwoners konden afge-
lopen december, de traditionele overstapperiode, al een 
collectieve zorgverzekering bij De Friesland afsluiten. 

Maandelijks spreekuur van 
De Friesland in het stadhuis
Naast een verzekeringspakket met uitgebreide dekking 
biedt De Friesland ook hulp bij schuldenproblema-
tiek. Tevens zet De Friesland actief in op preventie om 
mensen gezond en vitaal te houden. De Friesland houdt 
vanaf 15 februari 2018 maandelijks spreekuur in het 
stadhuis. Hier kunnen (potentiële) verzekerden terecht 
met vragen en voor advies. Het spreekuur is op vrije 
inloop en vindt iedere derde donderdag van de maand 
plaats van 9.30 uur tot 13.30 uur in het stadhuis.

Heeft u een laag inkomen tot 130% van de bijstands-
norm en wilt u ook gebruik maken van de collectieve 
zorgverzekering dan kunt u per 1 januari 2019 naar De 
Friesland overstappen. Aanmelden is mogelijk vanaf 
half november 2018.

SPREEKUREN DE FRIESLAND 
ZORGVERZEKERING
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DIGITALISERING
Werk Inkomen en Zorg gaat het komende jaar meer 
digitaliseren. Dat wil zeggen dat aanvragen of het 
melden van wijzigingen op papier langzaam zal gaan 
verdwijnen. Voor het digitaal regelen van zaken die 
betrekking op uw uitkering hebben, heeft u een DigiD 
nodig. Heeft u nog geen DigiD of bent u uw DigiD 
kwijt? Vraag deze dan (opnieuw) aan via de website 
www.digid.nl/aanvragen.

INLICHTINGENPLICHT
Vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt, bent u 
verplicht de gemeente alle informatie te geven die van 
invloed kan zijn op uw recht op bijstand. De gemeente 
kan daarnaast van andere informatiebronnen gebruik-
maken, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), 
de Belastingdienst en andere bronnen. Regelmatig 
vindt er informatie-uitwisseling plaats, waardoor de 
gemeente ook op andere manieren kan onderzoeken 
of er sprake is van ontvangen inkomen, verhuizing, 
vermogen enzovoorts.

Het niet of niet binnen vijf werkdagen melden van 
wijzigingen kan van invloed zijn op uw recht op bij-
stand. Daarnaast kan het een onnodige schuld bij de 
gemeente of, in het ergste geval, een boete betekenen. 
Wanneer het wijzigingen over uw verhuizing, huwelijk 
of echtscheiding betreft, meldt u dit bij Burgerzaken. 
In alle overige gevallen moet u de wijziging binnen vijf 
werkdagen nadat deze heeft plaatsgevonden bij Werk 
Inkomen en Zorg melden. U kunt dit digitaal via het 
burgerportaal regelen, te vinden op de website van 
Lelystad.nl onder de zoekvraag “wijziging uitkering 
melden”. U heeft hiervoor een DigiD nodig. 

Wanneer u niet zeker weet of u een wijziging wel of 
niet moet melden, vragen wij u om telefonisch contact 
op te nemen met uw contactpersoon bij de gemeente. 

BEREKEN ZELF UW BESLAG-
VRIJE VOET

Om mensen te helpen die nu nog met de ingewikkelde 
beslagvrije voet te maken hebben, is er een bereke-
ningsprogramma ontwikkeld. Deze digitale hulp moet 
mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de 
manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld en 
welke informatie van belang is voor het vaststellen van 
de beslagvrije voet. U kunt zelf uw beslagvrije voet be-
rekenen via de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Op 
de site is een video te vinden, waarin op een eenvou-
dige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.

FRAUDE MELDEN

Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden. 
Vermeld zoveel mogelijk concrete feiten, zoals bij-
voorbeeld: (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, 
inkomsten, samenwonen partner of naam partner. 
Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 
De gemeente start een onderzoek als een tip con-
crete informatie bevat. Fraude melden kan via tele-
foonnummer 06-51566377 (niet via WhatsApp) of via 
fraudetips@lelystad.nl. Over het onderzoek wordt niet 
gecommuniceerd.


