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Melanie Daubinet (39) werkt op een binnenvaart-
schip; twee weken op, twee weken af. Ze voelt  
zich daar als een vis in het water. Melanie vertelt 
hoe ze op een bijzondere manier op een schip 
terecht is gekomen. 

Ooit werkte Melanie als lasser. Maar 
ze mocht geen zwaar werk meer 
doen vanwege een hoge kans op 
reuma. Daarna werkte ze een poosje 
als schilder. Maar na een tijdje werd 
ze afgekeurd met vrijstellingen. Dat 
houdt in dat ze een bepaalde tijd 
niet hoefde te solliciteren vanwege 
geestelijke en lichamelijke klachten. 

‘Helaas mocht ik in die tijd geen 
opleiding volgen’, vertelt ze. ‘Na  
twee jaar was mijn vrijstelling voorbij 
en had ik mijn therapie afgerond. Ik 
kreeg allerlei uitnodigingen van de 
gemeente om op gesprek te komen. 
Ik was boos omdat ik geen opleiding 
mocht volgen. En ik wilde ook niet 
zomaar vrijwilligerswerk doen.’   » 
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‘ Over drie jaar wil  
ik zelf schipper zijn’

‘ Die rust en tegelijk 
afwisseling passen 
heel goed bij mij’



Ontvangt u een bijstands- of IOAW-/IOAZ-uitkering? 
Dan mag u ieder jaar maximaal 28 dagen naar  
het buitenland zonder dat dit gevolgen heeft voor 
uw uitkering.  

De nieuwe wethouder van onder 
andere Werk en Inkomen, Richard 
Moti, heeft plannen laten ontwikke-
len voor een nieuwe aanpak van  
de werkloosheid in Rotterdam.  
Doel is het aantal werkzoekenden 
in de bijstand af te bouwen tot 
30.000. De Cliëntenraad is positief 
over de ambities, maar plannen  
zijn nog geen daden. De Cliënten-
raad wil zien dat werkzoekenden  
in de gesprekken met medewerkers  
van de gemeente daadwerkelijk 

merken dat zij beter gehoord 
worden, dat zij hun eigen ideeën 
aan de orde kunnen stellen en dat 
zij mede werking krijgen van de 
gemeente als zij goede en kansrijke 
voorstellen hebben. De Cliënten-
raad ontvangt graag reacties van 
mensen die kritische of positieve 
reacties hebben over de contacten 
met medewerkers Werk en Inkomen. 
Ons e-mailadres is  
secretarisclr@gmail.com.

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

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

Verblijf in het buitenland 
Cliëntenraad

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

Varen
Een jaar geleden kwamen er twee 
medewerkers van de gemeente bij 
Melanie op huisbezoek. ‘Ze wilden 
dat ik aan de slag ging en werk-
ervaring ging opdoen’, vertelt ze. 
‘Ik wist wel iets dat ik wilde doen. 
Het jaar ervoor was ik een keer met 
mijn buurman mee gaan varen. Hij 
is kapitein op een binnenschip. We 
zijn toen van Keulen tot Basel de Rijn 
opgevaren. Dat varen vond ik heel 
relaxed en rustgevend. De omgeving 
is steeds anders. Die rust en tegelijk 
afwisseling passen heel goed bij 
mij. Misschien zou ik daar ervaring 
in kunnen krijgen en tegelijk mijn 
uitkering kunnen houden? Active-
ringscoach Mariette Snoek vond  
het een goed idee. Toen was alles 
snel geregeld.’

Baangarantie
En zo deed Melanie dus ervaring  
op als dekvrouw op een binnen-
vaartschip. Schoonmaken, huis-
houden, koken, dat soort werk.  
Dat is inmiddels een jaar geleden. 
Melanie: ‘Het bedrijf  waarvoor het 
schip vaart, wil dat ik het diploma  
van matroos haal. Dus daar volg  
ik nu een versnelde cursus voor, 
gewoon op het schip zelf. Ik moet  
bijvoorbeeld zestig vaardagen  
hebben. Mijn buurman is mijn prak-
tijkbegeleider. Dit voorjaar hoop ik 
examen te doen. Als ik het haal, 
heb ik gegarandeerd een baan  
bij het bedrijf  waarvoor ik nu vaar.’ 

Lees het hele interview met Melanie 
op Rotterdam.nl/010werkt.
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Geef het door:
casinobezoek
Als blijkt dat u in een bepaalde 
maand heeft gegokt, kan de 
gemeente uw recht op uitkering niet 
vaststellen. Als u wilt gokken, houd 
dan altijd een administratie bij van 
wat u uitgeeft en wint bij het casino 
en geef  dit aan ons door via het 
Wijzigings formulier. Dan kan worden 
vastgesteld wat de hoogte van uw 
uitkering wordt. Doet u dit niet en 
wordt duidelijk dat u geld heeft 
opgenomen of  uitgegeven in een 
casino? Dan moet u de uitkering 
voor die maand terugbetalen. 

Lees meer op  
Rotterdam.nl/wijzigingendoorgeven. 

Groepsprogramma  
tegen diabetes 2  
Diabetes type 2 noemden we vroeger suikerziekte. 
Een verkeerde leefstijl en overgewicht veroorzaken 
deze ziekte, samen met aanleg. Speciaal voor  
mensen met deze vorm van diabetes, is er nu  
het groepsprogramma Keer Diabetes 2 Om van 
Stichting Voeding Leeft.

Dit programma zet voeding, bewe-
ging, ontspanning en slaap in tegen 
diabetes 2. Daardoor hebben

deelnemers minder medicijnen 
nodig, krijgen zij betere bloedwaar-
den, vallen zij af  en zijn zij gezonder. 
Uit onderzoek blijkt dat bijna drie-
kwart van alle deel nemers aan het 
programma minder of  helemaal 
geen medi cijnen meer nodig heeft. 
Het programma is gratis voor 
Rotterdammers met het VGZ 
Rotterdampakket. 

Wilt u meer informatie of  zich  
aan melden voor een gratis  
infor matie bijeenkomst?  
Kijk dan op Keerdiabetesom.nl.

Post 
over uw 
uitkering  
Jaaropgave
Eind januari heeft de gemeente  
de jaaropgaven over 2018 ver-
stuurd. Alle werkzoekenden met  
een uit kering van de gemeente 
Rotterdam ontvangen zo’n over-
zicht. Heeft u een vraag over  
uw jaaropgave of  heeft u hem  
niet ontvangen? 

Lees meer op Rotterdam.nl/
werken-leren/jaaropgave-bijstand.

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 hierover schriftelijk bericht van  
de gemeente.

Het maakt niet uit of  u een sollicitatie -
verplichting heeft of  niet. Uw verblijf  
in het buitenland mag uw kans  
op betaald werk, opleiding of  re- 
integratietraject niet belemmeren. 
Uw verplichtingen lopen altijd door, 
ook tijdens uw verblijf  in het buiten-
land. Dat betekent dat u ervoor  
zorgt dat u op de hoogte blijft van 
de aan u toegestuurde post. En u 
moet zelf  bijhouden dat u niet over 
die 28 dagen heen gaat.

U kunt uw verblijf  in het buitenland 
in één keer opnemen of  in gedeel-
ten. U mag de weken van twee op-
eenvolgende jaren niet achter elkaar 
in december en januari opnemen. 
Dit wordt gezien als één periode.

De meesten van ons kennen hem wel: de  
Voedselbank. Daar helpen ze mensen met  
voedselpakketten vol dagelijkse boodschap pen. 
Maar bij de Voedselbank kunt u ook terecht  
voor een leuke vrijwilligersbaan.

De Voedselbank krijgt de producten die 
over zijn van supermarkten en voedsel-
producenten. Daarmee stellen vrijwil-
ligers voedselpakketten samen voor 
mensen die weinig geld hebben.  
Zo wordt ook meteen verspilling van 
voedsel tegengegaan. Twee vliegen  
in één klap dus. Heeft u steun nodig 
van de Voedselbank?  
Op Voedselbank.nl leest u hoe de 
aanvraag werkt en aan welke voorwaar-
den u moet voldoen om in aanmerking 
te komen voor voedselpakketten. 

Vrijwilligers
De Voedselbank is altijd op zoek naar 
aanpakkers. Vrijwilligers die helpen  
om iedere week de 2.500 pakketten 
die de deur uit gaan, in- en om te 
pakken, te vervoeren en uit te delen  
op verschillende plekken in de stad. 
Van inpakkers tot chauffeurs. Het zijn 
mooie banen die veel voldoening 
geven en die u als invulling van uw 
tegenprestatie kunt doen. Kijk op 
Voedselbank.nl/vacatures of  er iets 
voor u bij zit.

Voedselbank zoekt aanpakkers

Formulier
Bespreek altijd vooraf  met uw oplei-
der, trajectaanbieder of  werkgever 
of  verblijf  in het buitenland mogelijk 
is. En stem het daarna af  met uw 
contactpersoon bij de gemeente.  
Is het geen probleem? Vult u dan 
het formulier Melding verblijf  buiten-
land in en stuur dit naar de gemeen-
te. Doe dit uiterlijk twee weken 
vóór vertrek. Dan krijgt u een brief, 
waarin staat of  uw uitkering wordt 
doorbetaald of  uw afwezigheid  
gevolgen heeft voor uw uitkering. 

Bent u getrouwd of  woont u samen? 
Dan heeft u een uitkering voor ge-
huwden. U kunt samen één formulier 
invullen. Als uw partner een andere 

periode naar het buitenland gaat, 
moet uw partner een eigen formulier 
invullen.

Bewijsstuk
Was u langer dan 28 dagen aan-
eengesloten in het buitenland? Over 
de tijd dat u langer dan 28 dagen 
in het buitenland was, ontvangt u 
geen uitkering. Bovendien hebben 
wij na uw terugkomst een bewijsstuk 
nodig van uw aankomstdatum in 
Nederland om de duur van de pe-
riode vast te stellen. U moet binnen 
14 dagen na aankomst bewijsstukken 
opsturen. Kunt u dat niet, dan moet 
u zich uiterlijk de eerste werkdag na 
aankomst aan de balie van locatie 
Centrum of  IJsselmonde melden. 

Meer informatie
Meer informatie en voorwaarden 
leest u in het informatieblad Verblijf  
in het buitenland op Rotterdam.nl/
werken-leren/rechten-en-plichten. 
Hier kunt u ook het meldings-
formulier downloaden.

Nieuwe leden
En natuurlijk zoekt de Cliëntenraad 
ook werkzoekenden die lid willen 
worden van de Cliëntenraad. Om 
die aangekondigde veranderingen 
kritisch te volgen en waar nodig  
vanuit het perspectief van de 
werkzoekende van commentaar  
te voorzien.

Foto: René CastelijnFoto: Voedselbank

Foto: VGZ

Sluiting feestdagen
Op vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag)  
zijn alle kan toren van de gemeente gesloten. 
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In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we in iedere 010werkt een 
vraag waar veel werkzoekenden mee zitten. Deze keer is dat: wat is een VOG?  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) is een verklaring waaruit blijkt 
dat uw gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen  
van een functie of  baan. Veel 
mensen denken dat ze geen  
VOG krijgen als ze een strafblad 
hebben. Maar dat is niet zo. 

Werkgevers zijn verantwoordelijk 
voor het doorlichten van hun 
medewerkers, ook wel screenen 
genoemd. Afhankelijk van de taken 
die u als werknemer gaat uitvoeren, 
bepaalt de werkgever of  en waarop 
u wordt gescreend. Als u bijvoor-
beeld aangehouden bent voor rijden 
onder invloed, dan is het moeilijk om 
als taxichauffeur aan de slag te 
gaan. De VOG voor die functie krijgt 
u misschien niet. Maar als u de VOG 
aanvraagt voor een administratieve

Vraag & Antwoord

functie, hoeft dat vergrijp geen 
belemmering te zijn. 

VOG aanvragen
Krijgt u een baan waarin u werkt met 
vertrouwelijke gegevens of  kwets-
bare personen? Ook dan kan uw 
werkgever een VOG van u vragen.  
U kunt een VOG aanvragen bij de 
gemeente Rotterdam. Daarvoor  
heeft u een geldig identiteitsbewijs 
nodig. De kosten zijn 41,35 euro. 

Strafbare feiten
Justis is de organisatie die nagaat  
of  u ooit strafbare feiten heeft 
gepleegd. Het kan zijn dat u wel  
een VOG krijgt voor de ene functie, 
maar niet voor de andere. Justis  
kijkt daarom naar de relatie tussen 
het werk dat u wilt gaan doen en  
de eventuele strafbare feiten.  

Justis kijkt of  u met politie of  justitie  
in aanraking bent geweest. Is dit het 
geval, dan bekijkt Justis onder andere:

• hoe ernstig het strafbare feit is;
•  hoe lang geleden het strafbare  

feit is gepleegd;
•  onder welke omstandigheid het 

strafbare feit is gepleegd. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Rotterdam.
nl/loket/verklaring-omtrent-gedrag.  
Op Justis.nl/producten/vog/vog-aan-
vragen/index vindt u onder het kopje 
Waar wordt naar gekeken? informatie 
over waar Justis op let. Daarmee 
krijgt u van tevoren een indruk of   
u wel of  geen VOG krijgt. 
Op Watdevog.nl/ wordt in 75 secon-
den uitgelegd hoe het precies zit  
met de VOG.

Foto: René Castelijn Dertig jaar 
Rotterdampas
Op 1 maart start het 
nieuwe pasjaar van  
Rotterdampas.  
En dat wordt leuker  
dan ooit, want de pas 
bestaat dertig jaar.
  

In het kersverse lentemagazine vindt u 
allerlei feestelijke acties, van cupcakes 
eten tot slingers maken en een ka-
raokeavond. Bovendien zijn er mooie 
prijzen te winnen, waaronder een reis 
naar Disneyland Parijs. En natuurlijk 
is er ook weer een nieuwe jaargids. 
Wat gaat u allemaal doen dit jubileum-
pasjaar? Kies snel een gezellig uitje of  
een inspirerende cursus. Veel plezier!

Nog geen Rotterdampas? 
Bestel of  verleng uw pas op  
Rotterdampas.nl/bestellen.  
Of  ga naar de Rotterdampas - 
winkel in de Centrale Bibliotheek. 
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.

Vacatures 
vrijwilligers-
werk
Vrijwilligerswerk op plekken waar uw 
hulp nodig is. Bent u op zoek naar  
een invulling van uw tegenprestatie? 
Misschien zit er dan iets voor u tussen. 

Vrijwilliger voor boodschappenservice 
bij Unie van Vrijwilligers (heel Rotterdam)
Enthousiasteling die wekelijks boodschappen 
doet voor mensen die door ziekte of  beper-
king aan huis gebonden zijn. Boodschappen-
lijstje ophalen, boodschappen doen en op 
dezelfde dag bezorgen. Gevraagd: sociaal, 
betrouwbaar, kan goed met mensen omgaan 
en maakt graag een praatje. Werktijden: 
in overleg. VOG* verplicht. Kosten worden 
vergoed.

Gastvrouw/Gastheer/Maatje/ 
Tuinvrijwilliger 
bij Aafje Smeetsland (IJsselmonde)
Enthousiaste vrijwilligers met warm hart  
voor verschillende werkzaamheden voor 
kwetsbare ouderen. Gevraagd: affiniteit  
met de doelgroep, inlevingsvermogen  
en betrokkenheid. Werktijden: in overleg. 
VOG* verplicht. Kosten worden vergoed.

Groene wijkvrijwilligers gezocht 
bij Groen Noord (Noord)
Vrijwilligers die bewoners in Noord helpen  
bij aanleg en onderhoud van groene zones 
en overige buitenklusjes. Samen klussen  
met vaste vrijwilligers en samen lunchen.  
Een cursus volgen is mogelijk. Reiskosten 
worden vergoed. Werktijden: dinsdag  
en/of  woensdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Vrijwilligers verkiezing Rotterdamse 
vrouw van het jaar 
bij Huis der Zotheid (Centrum)
Enthousiaste vrijwilligers om voorafgaand  
aan en tijdens de verkiezing van de  
Rotterdamse vrouw van het jaar op  
8 maart ondersteunende activiteiten  
te begeleiden. Werktijden: in overleg.

Voedselbank
Ook de Voedselbank zoekt vrijwilligers.  
Lees het artikel op pagina 3.

*VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over deze en andere  
vrijwilligersvacatures vindt u op de  
site van Rotterdammers voor Elkaar:   

Rotterdammersvoorelkaar.nlColofon: 010werkt is een uitgave van de gemeente Rotterdam | Redactie: Werk en inkomen,  

gemeente Rotterdam. E-mail: 010werktWI@rotterdam.nl | Ontwerp: Buro voor de Boeg,  

Rotterdam. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

Rotterdam.nl/010werkt

Aan de slag
De tip van ...
Luis Ramos    

Luis Ramos is matchmaker bij 
WerkLoont. Hij begeleidt werk-
zoekenden bij het vinden van  
werk. Dit doet Luis met trainingen  
en persoonlijke gesprekken. 

De tip van Luis: ‘Voor sollicitatie-
gesprekken geldt: wees uzelf,  
ken uw kwaliteiten, maar houd het 
zakelijk. Ik zie vaak dat mensen niet 
goed weten wat ze komen brengen 
of  wat ze een werkgever te bieden 
hebben. Om daarachter te komen  
is het goed te bedenken wat u leuk 

vindt om te doen, wat u makkelijk 
afgaat en waar u goed in bent.  
Dat zijn ook vaak de dingen waar  
u trots op bent en complimenten 
voor kreeg. Een voorbeeld?  
Ik praat bijvoorbeeld makkelijk 
en kan goed advies geven. Dat 
zijn dus mijn kwaliteiten. Met  
houd het zakelijk bedoel ik: 
bespreek zaken die u zelf  moet 
regelen niet tijdens het gesprek,  
maar zorg dat u zelf  een oplossing 
heeft. Denk hierbij aan het regelen 
van kinder opvang.’ 
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