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Youssef Zouaoui (35) is blij met zijn contract bij  
Fruit Industry. En Fruit Industry is blij met hem.  
Youssef zat al een tijd in de bijstand, maar gelukkig 
zag het WerkgeversServicepunt Rijnmond mogelijk
heden in hem. ‘Ik wilde graag, maar het lukte maar 
niet om werk te vinden.’

Door de crisis zat Youssef  al een jaar 
of  twee in de bijstand. ‘Hoe langer je 
in de bijstand zit, des te moeilijker het 
wordt om werk te vinden. Werkgevers 
denken al snel dat je wel iets zal 
mankeren, terwijl je ook gewoon pech 
kan hebben, zoals de afgelopen 
crisis,’ vertelt Youssef. Hij was blij toen 

het WerkgeversServicepunt Rijnmond 
(WSPR) hem benaderde voor de 
functie van operator bij Fruit Industry. 
Dit bedrijf  maakt fruitsappen en 
smoothies. De vacature liep via Kobus 
Personeel & Organisatie. Na een 
succesvol sollicitatiegesprek kon 
Youssef  beginnen.
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‘‘ Weer lekker 
aan het werk’’

‘Ik voelde me  
meteen thuis  
in het team’



Post over 
uw uitkering 
Jaaropgave 
Eind januari heeft de gemeente de 
jaaropgaven over 2017 verstuurd. 
Alle werkzoekenden met een uitke-
ring van de gemeente Rotterdam 
ontvangen zo’n overzicht. Heeft u 
een vraag over uw jaaropgave of  
heeft u hem niet ontvangen? Lees 
meer op Rotterdam.nl/010werkt. 

Inhouding vakantietoeslag 
In mei betaalt de gemeente het 
vakantiegeld uit. Is er beslag gelegd 
op uw uitkering? Meestal moet de 
gemeente uw vakantiegeld dan 
meteen aan de beslaglegger betalen. 
Als dit het geval is, krijgt u half  april 
hierover schriftelijk bericht van de 
gemeente. 

Heel geconcentreerd
‘Ik voelde me meteen thuis in het 
team’, vertelt Youssef: ‘Als operator 
programmeer ik machines en zorg ik 
dat het productieproces blijft draaien. 
Ik werk heel geconcentreerd, want  
ik wil het graag goed doen.’ Het 
resultaat is ernaar, want Fruit Industry 
is zo tevreden over hem dat het 
bedrijf  een arbeidsovereenkomst 
heeft aanboden. ‘Daar ben ik 
superblij mee. Ik ben weer lekker 
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Schuldenoverzicht
De gemeente Rotterdam stuurt in het 
eerste kwartaal van 2018 een over-
zicht van de schulden die te maken 
hebben met werk en/of  inkomen bij 
de gemeente Rotterdam. Als u zo’n 
schuldenoverzicht ontvangt, hoeft 
u niets te doen. De gemeente wil u 
met dit schuldenoverzicht zo goed

mogelijk informeren over uw open-
staande schulden.

Uw financiën op orde krijgen?
U kunt bij de VraagWijzer terecht 
voor advies en ondersteuning over 
uw financiële situatie. 
Kijk op Rotterdam.nl/vraagwijzer of 
bel naar 14 010.

Sluiting feestdagen
Op vrijdag 30 maart 2018 (Goede 
Vrijdag) en maandag 2 april 2018 
(Tweede Paasdag) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten.

aan het werk en heb mogelijkheden 
voor de toekomst!‘

Het levende bewijs
Youssef  is het levende bewijs dat 
werkzoekenden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt mogelijkheden en 
kansen verdienen. Om hen aan werk 
te helpen, werken Kobus Personeel & 
Organisatie en het WSPR, een onder- 
deel van de gemeente Rotterdam, 
samen. Ze realiseren kansen voor 

deze werkzoekenden. Die krijgen 
vaak bij voorbaat een label opgeplakt, 
maar kunnen over het algemeen veel 
meer dan een werkgever vooraf  
verwacht. Het WSPR wil het vooroor-
deel wegnemen.

Enthousiaste medewerker 
met ervaring
Nick Peeters, productiemanager bij 
Fuit Industry en begeleider van 
Youssef, is lovend over zijn collega: 
‘Youssef  is een enthousiaste 
medewerker met ervaring in de 
operator business. Hij kende het 
klappen van de zweep toen hij bij 
ons binnenstapte. Hij heeft een 
positieve houding en toont goede 
inzet, ook in de nachtdiensten die  
bij ons al om 04.00 uur beginnen.  
Hij heeft nog meer kwaliteiten en is 
bereid om de handen uit de mouwen 
te steken. Wij merkten al snel dat  
hij weleens van toegevoegde  
waarde kon zijn voor ons team.  
Nu zijn we daarvan overtuigd: hij  
is in vaste dienst!’
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Op woensdag 21 maart gaan Rotterdammers naar 
de stembus. Op die dag zijn er drie verkiezingen. 
Voor de gemeenteraad, voor de gebiedscommissie 
of wijkraad en voor het referendum over de  
wijzigingen in de Wet op de inlichtingen en  
veiligheidsdiensten.   

Elke vier jaar kiezen Rotterdammers 
een nieuwe gemeenteraad. Op  
21 maart is het weer zover. Informa-
tie over de verschillende politieke 
partijen vindt u op MijnStem.nl. Ook 
in de Stadskrant (het gemeentelijke 
deel van de huis-aan-huiskrant) 
van 7 maart leest u alles over de 
partijen die meedoen en handige 
informatie over het stemmen.  

Geef problemen aan ons door 
De Cliëntenraad wil u graag nog  
een mooi en gezond 2018 toewensen! 
Ook dit jaar kunt u problemen met  
uw uitkering of re-integratietraject weer 
aan ons doorgeven. Dit kan per e-mail, 
brief of telefonisch. Zo weten wij wat 
er bij u speelt. Dat nemen wij mee in 
onze adviezen aan de gemeente. 

Speerpunten 
Eind 2017 hebben we bijvoorbeeld  
bij de gemeente een lijst met speer-
punten ingediend over re-integratie 

en arbeidsparticipatie. De Cliënten-
raad wil dat deze punten onder de 
aandacht van de politiek komen. Wij 
willen onder andere dat de re-
integratie trajecten van de gemeente 
beter aansluiten op de werkzoeken-
den en de arbeidsmarkt. Op onze 
website staan alle speerpunten. 
Wij houden u op de hoogte van wat 
er met deze punten gebeurt.

Klachten Werk & inkomen 
Individuele klachten over uw uitkering
of re-integratietraject kunt u indienen

bij de afdeling Klachten Werk & 
inkomen. Dit kan online, per brief of 
telefonisch. Via het e-mailadres van 
de afdeling Klachten kunt u geen 
klachten meer indienen. Kijk voor 
meer informatie bij ‘Contact’ op 
Rotterdam.nl/werkeninkomen.

Vacatures
Meepraten? De Cliëntenraad zoekt 
nog vrijwilligers. Kijk op 
Clientenraadweni-rotterdam.nl/
clientenraad/vacatures-bij-de-clien-
tenraad

Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
clientenraad@gmail.com
Clientenraadweni-rotterdam.nl

Spreekuur: elke woensdag  
van 10.00 - 12.00 uur  
Telefoon (010) 498 50 25

Verkiezingen in Rotterdam: 21 maart

Cliëntenraad

Dit is een bijdrage van de Cliëntenraad van Werk en inkomen. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

Proef
De gemeenteraad vindt het 
belangrijk dat u als Rotterdammer 
meer invloed krijgt op uw wijk. 
Daarom komen er in de gebieden 
Noord en Feijenoord wijkraden in 
plaats van gebiedscommissies. 
Het is een proef  voor de komende 
vier jaar. In alle andere gebieden 
blijven de gebiedscommissies 
wel bestaan. De gebiedscommis-
sies zijn de oren en ogen van het 
stadsbestuur in de wijken. Vanaf  
nu mogen jongeren vanaf 16 jaar 
ook stemmen voor de gebieds-
commissie of  wijkraad.

Op de deurmat 
Begin maart ontvangt u de stem-
passen met handige informatie. 
En een week voor de verkiezingen 
vallen de lijsten met kandidaten 
op de deurmat. Meer weten 
over de verkiezingen? Kijk op 
Rotterdam.nl/verkiezingen. 
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Om de hoogte van uw bijstandsuitkering te  
bepalen, kijkt de gemeente ook naar de bank
rekeningen van uw kinderen onder de 18 jaar. 

Het geld op de bankrekeningen 
van uw kinderen telt mee bij het be-
palen van uw recht op bijstand. Alle 
wijzigingen in het vermogen van uw 
huishouden (dus ook dat van uw 
kinderen) moet u direct doorgeven 
aan de gemeente. 

De regeling geldt ook als u niet zelf  
voor uw kind een rekening heeft 
geopend, maar bijvoorbeeld uw 
(ex-)partner of  (schoon)ouders. 
In dat geval kunt u de gegevens 
van de kinderbankrekeningen bij 
de bank opvragen. 

Uitzondering
In heel bijzondere gevallen kunt u 
gebruikmaken van een BEM*-clau-
sule. Stel dat uw minderjarige kind 
een schadevergoeding of  erfenis 
ontvangt. En u wilt niet dat uw kind 
hierover direct kan beschikken. Dan 
kunt u een kinderspaarrekening met 
BEM-clausule openen. Daarvoor 
moet u een verzoek indienen bij de 
kantonrechter. Geeft deze toestem-
ming, dan kunt u met de beschik-
king van de rechter naar de bank 
gaan om daar de spaarrekening 
met BEM-clausule te openen. 

Vermogen van kinderen telt mee 
Het geld op deze spaarrekening 
wordt niet meegeteld bij het bepalen 
van uw recht op bijstand en heeft 
geen invloed op de hoogte van uw 
uitkering.

Een BEM-clausule houdt in dat  
het geld op de spaarrekening is 
geblokkeerd tot het moment dat  
uw kind achttien is. Op dat moment 
kan uw kind pas vrij over het geld 
beschikken. Ook als ouder of  ver-
zorger mag u het geld niet zomaar 
opnemen. Wilt u dit toch doen,  
dan moet u opnieuw toestemming 
vragen aan de rechter.

Lees meer over deze BEM-clausule 
op Rotterdam.nl/010werkt.

*BEM staat voor Beleggingen, Erfenis en 
andere gelden Minderjarigen
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Vraag & Antwoord
In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we in iedere 010werkt een vraag 
waar veel werk zoekenden mee zitten. Deze keer is dat: wat is de bijstands
norm en wat zijn de betaaldata in 2018?

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe 
bedragen voor uw bijstands  -
uit kering. De landelijke basis- 
normen zijn afgeleid van het 
wettelijk minimumloon. 

Bent u 21 jaar of ouder? 
Dan gelden de volgende normen:
•  Echtparen zonder kostendelende 

medebewoners ontvangen samen 
100 procent van het wettelijk mini-
mumloon. Dat is 1.417,32 euro.

•  Alleenstaande ouders en alleen-
staanden zonder kostendelende 
medebewoners ontvangen 70 
procent van het wettelijk mini-
mumloon.

•  Echtparen, alleenstaanden en 
alleenstaande ouders met kosten-
delende medebewoners van  
21 jaar of  ouder ontvangen minder 
dan het wettelijk minimumloon. 

Het aantal kostendelende mede-
bewoners bepaalt de hoogte van 
uw bijstandsuitkering.

De hoogte van uw uitkering kan  
ook om andere redenen verschillen. 
Dit is afhankelijk van uw gezins- en 
leefsituatie, uw leeftijd en die van 
(eventuele) gezinsleden, woonlasten 
en uw inkomsten en die van uw 
gezinsleden. Woont u bijvoorbeeld 
in een woning waarvoor u geen 
woonlasten betaalt? Dan wordt  
de uitkering in bijna alle situaties 
verlaagd. De exacte hoogte van  
uw uitkering staat in de vaststelling 
van uw uitkering (beschikking) 
vermeld en toegelicht. 

Geef wijzigingen door
Verandert er iets aan uw persoon-
lijke, gezins-, woon- of  financiële 

situatie? Geef  dit dan altijd zo snel 
mogelijk door aan de gemeente. 
Dit kan namelijk invloed hebben 
op de hoogte van uw uitkering. 
Wijzigingen geeft u door via het 
wijzigingsformulier, te vinden 
op Rotterdam.nl/werken-leren/
wijzigingen-doorgeven.

Betaaldata uitkering 2018
Vrijdag  23 maart
Dinsdag  24 april
Donderdag  24 mei
Vrijdag  22 juni
Dinsdag  24 juli
Vrijdag  24 augustus
Dinsdag  25 september
Woensdag  24 oktober
Vrijdag  23 november
Vrijdag  21 december
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Klaar voor de start!

Bent u al aan het  
aftellen naar 1 maart?  
Dan start het nieuwe 
Rotterdampasjaar met  
honderden leuke acties 
om gratis of met  
korting te proberen!
  

Naast vertrouwde uitjes, zoals gratis 
naar alle musea en met korting naar 
Diergaarde Blijdorp, zijn er dit jaar 
ook veel nieuwe acties. Neem bijvoor-
beeld een duik in het splinternieuwe 
Zwemcentrum Rotterdam. Of  trakteer 
uzelf  op een film bij de nieuwe Euro-
scoop. Allebei helemaal gratis! Meer 
inspiratie vindt u in de jaargids en het 
lentemagazine. 

Of  kijk op Rotterdampas.nl voor alle 
acties. Hier kunt u zich ook aanmel-
den voor de inspiratiemails.

Nog geen Rotterdampas? 
Bestel of  verleng uw pas op Rotter-
dampas.nl/bestellen of  ga naar de 
Rotterdampaswinkel. Heeft u een 
bijstandsuitkering van de gemeente 
Rotterdam? Dan betaalt u maar  
5 euro. Voor inwonende kinderen tot 
en met 17 jaar is de pas gratis. Veel 
plezier in het nieuwe pasjaar!

Vacatures 
vrijwilligers
werk
Vrijwilligerswerk op plekken  
waar uw hulp nodig is. 

Activiteitenbegeleider jeugd   
bij CJV (Feijenoord)  
Kinderen begeleiden en meedenken  
over activiteiten en promotie.
Gevraagd: graag met kinderen werken,  
sociaal en zelfstandig, VOG*.  
Werktijden: min. 2 uur per week in overleg. 

Taalvrijwilliger 
bij LOV (heel Rotterdam)
Twintig weken taalles geven aan huis bij 
migranten vrouwen. Wekelijkse lessen  
van 1,5 uur. U krijgt training in taaloverdracht 
en omgang met doelgroep. Reiskosten-  
en vrijwilligersvergoeding mogelijk.
Gevraagd: affiniteit met doelgroep, spreekt 
en schrijft goed Nederlands en staat stevig 
in de schoenen. Werktijden: in overleg.
 
Vrijwilliger Koken 
bij Unie voor Vrijwilligers (Charlois)
(Voorbereiden) koken, helpen uitserveren  
en afwas. Mee-eten mogelijk.
Gevraagd: sociaal en ervaring met het koken 
voor groepen. Werktijden: ma t/m zo van 
16.15 - 17.15 uur. Liefst een of  twee keer  
per week.
 
Maatje voor nieuwkomers 
bij Vluchtelingenwerk Nederland (Alexander, 
IJsselmonde, Centrum, Feijenoord, Charlois 
en Rozenburg)
Twee uur per week de voorzieningen in uw 
wijk laten zien, zoals bibliotheek, sportclub 
of  koffie drinken. 
Gevraagd: geduldig, sociaal en respectvol 
voor mensen uit andere cultuur, VOG*.
Werktijden: in overleg op werkdagen of  
in weekend, overdag of  ’s avonds.
 
Vrijwilliger bloemen verzorgen 
bij Leliezorggroep (Kralingen/Crooswijk)
Eens per week naar de markt, bloemen 
kopen en schikken.
Gevraagd: betrouwbaar, secuur.
Werktijden: dinsdagochtend.

De volledige vacatureteksten vindt u op 
Rotterdam.nl/010werkt.

Informatie over deze of  andere vrijwilligers-
vacatures vindt u op 

Rotterdammersvoorelkaar.nl
*VOG: verklaring omtrent gedrag
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Aan de slag
De tip van...
Mariette Snoek 

Mariette Snoek is activeringscoach. 
Zij motiveert mensen met een 
bijstandsuitkering die (nog) niet 
gestart zijn met een traject naar 
werk om een nuttige bijdrage aan 
de stad te leveren. Zo doen zij iets 
terug voor hun uitkering. Dat kan 
vrijwilligerswerk zijn, maar er zijn 
ook allerlei trajecten om aan uzelf  te 
werken, zoals een beweegtraject. 
Want niets doen is geen optie 
volgens Mariette. ‘Daar wordt 
niemand beter van.’

De tip van Mariette: werk aan uw 
zelfvertrouwen. ‘Als u in uzelf  leert 
geloven, dan krijgt u vanzelf  
zelfvertrouwen. Ik laat mensen zien 
wat de tegenprestatie voor hen  
kan betekenen. Vaste patronen 
doorbreken is daarbij belangrijk. 
Een paar uur koffie schenken in het 
buurthuis bijvoorbeeld kan al het 
verschil maken. U komt mensen 
tegen, u bent nodig en u doet er 
weer toe. En zo gaat u weer in uzelf  
geloven. Dat is het mooiste van alles.’ 
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