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‘Iedere dag leer je wat’
Annie Susanna heeft sinds elf jaar een bijstandsuitkering. Door gezondheidsproblemen was 

werken moeilijk in de afgelopen jaren. Toch heeft ze niet stilgezeten. Ze deed vrijwilligerswerk 

op verschillende plekken. En inmiddels is ze chauffeur bij CWR (coöperatie wijkmobiliteit 

Rotterdam) en doet ze een leerwerktraject. Lees hieronder haar verhaal. 

‘Mijn kinderen noemen mij een 
duizendpoot’, vertelt mevrouw 
Susanna. ‘Ze zijn trots op mij, omdat 
ik altijd bezig blijf. Ik heb al vanaf 
m’n kindertijd astma. Maar dat 
weerhoudt me er niet van om bezig 
te blijven. Ik deed en doe allerlei 
vrijwilligerswerk. Zolang ik maar 
bezig kan blijven. Ik leer iedere dag 
iets. Het leven geeft je lessen.’ 

‘De ziekte bepaalt mijn leven niet’ 
Vijf jaar geleden kreeg mevrouw 
Susanna borstkanker. De behande-
ling was zwaar. Maar ze wilde haar 
leven niet laten bepalen door de 
ziekte. ‘Dus ik ging door met het 
coachen van m’n softbalteams en 
met alle dingen die ik graag doe. 
Door alle behandelingen in verschil-
lende ziekenhuizen, zat ik vaak in  

de taxi. En dat was fijn. Ja, ik had 
gezellige praatjes met de chauf-
feurs. Ik denk dat daar mijn idee 
voor toekomstig werk is ontstaan.  
Ik voel het echt als mijn roeping  
om mensen in de zorg te helpen. 
Ook door die fijne taxiritten.’ 
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Chauffeur, bakfietser  
en servicemedewerker
Voor haar passagiers is mevrouw 
Susanna een graag geziene 
chauffeur. ‘Ik heb veel plezier met 
de passagiers. ’s Morgens start ik 
met een heel leuke rit. Dan breng  
ik een groepje mensen met een 
verstandelijke beperking naar hun 
dagbesteding. Ik luister naar ze, 
maak grappen met ze. Ik neem ze 
serieus. Dat doe ik twee dagen per 
week. Drie dagen doe ik mijn leer- 
werktraject servicemedewerker 
koffiemachines. En ik bezorg met  
de bakfiets ook de biologische 
koffiebonen, suiker en toppings voor 
Beautiful Coffee. Dit leerwerktraject 
van CWR mocht ik doen, omdat ze 
vertrouwen in mij hebben. Ze zijn 
blij met mij als chauffeur. En ik ben 
blij met hen. Zij zijn aardig, enthou-
siast en heel motiverend.’

Tip voor anderen?
‘Mijn oma zei vroeger tegen mij: 
“Wanneer het niet naar jóu toekomt, 
ga het halen!” En dat is wat ik doe. 
Elke morgen word ik wakker met de 
visie “Kansen creëren, kansen 
krijgen en kansen pakken.” De kans 
die ik van CWR gekregen heb, heb 
ik misschien wel zelf gecreëerd door 

het goed te doen op de wijkbus. 
En ik heb de kans gepakt. Dus dat  
is ook mijn tip. Doe je best, laat zien 
wat je wilt en pak je kans. Mijn oma 
had echt gelijk.’ 

Lees het hele interview  
met mevrouw Susanna op  
www.rotterdam.nl/010werkt. 

Leerwerkplekken bij CWR

CWR (coöperatie wijkmobiliteit Rotterdam) heeft verschillende leer- 

werkplekken. Personenvervoer, servicemedewerker koffiemachines 

en spullenvervoer per bakfiets. Je kunt ook bij CWR terecht voor een 

leerwerktraject callcentermedewerker of logistieke planning. Ebel 

Magnin, manager bij CWR, vertelt dat inmiddels al veertig mensen  

via een CWR-leerwerktraject een betaalde baan hebben gevonden. 

‘Kandidaten zijn welkom bij ons. Bij ons doen ze mee. En wij maken ze 

enthousiast voor verschillende soorten werk. Ze leren veel in onze 

trainingen en doen ervaring op.’ Wilt u meer weten? Kijk op www.cwr.nu. 

Vraag uw activerings- of werkcoach om advies en bel voor een afspraak.

Nieuwe huur 
doorgeven
Woont u in een huurhuis van een 
woningcorporatie of stichting? Dan 
kreeg u eind maart of eind april 
bericht van uw verhuurder over uw 
nieuwe huurbedrag. Als de gemeente 
uw huur rechtstreeks aan de huis- 
eigenaar betaalt, dan kreeg u van  
de gemeente begin april een brief. 
In die envelop zit ook het formulier 
‘Doorgeven huuraanpassing’. 
Verandert uw huur? Stuur dan het 
ingevulde en ondertekende formulier 
terug. Doe dat meteen als u weet 
wat uw nieuwe huur wordt. De 
gemeente verwerkt uw wijziging  
zo snel mogelijk.

Vakantiegeld 
en beslag
In mei betaalt de gemeente uw 
vakantiegeld. Is er beslag gelegd  
op uw uitkering? En werd in 2020 
een deel van uw uitkering al over- 
gemaakt aan de beslaglegger? Dan 
maakt de gemeente het vakantiegeld 
meestal over aan de beslaglegger.  
U krijgt het extra bedrag dan dus 
niet zelf. Als daarna nog een deel 
van uw vakantiegeld overblijft, dan 
krijgt u het restbedrag in juni. 

Werd het beslag in 2021 gestart? 
Door een wetswijziging krijgt u dan 
uw volledige vakantiegeld in juni.  
Lees meer op www.rotterdam.nl/
hoogtebijstandsuitkering.

13 en 24 mei 
gesloten

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en  

maandag 24 mei (tweede pinksterdag)  

zijn alle locaties van de gemeente gesloten. 

www.rotterdam.nl/010werkt
http://www.cwr.nu
http://www.rotterdam.nl/hoogtebijstandsuitkering
http://www.rotterdam.nl/hoogtebijstandsuitkering
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Tozo 4
Op 1 april is de vierde periode  
van de Tozo-regeling ingegaan. 
Bent u ondernemer en hebt u  
door corona financiële proble-
men? Mogelijk hebt u dan recht 
op Tozo. Tozo is een tijdelijke 
uitkering. Het is een aanvulling  
op uw inkomen tot het bijstands- 
niveau dat voor u geldt.  
U kunt ook een eenmalige lening 
voor bedrijfskapitaal aanvragen. 
Tozo 4 geldt van april tot en met 
juni 2021. De voorwaarden voor 
Tozo 4 zijn dezelfde als bij Tozo 3. 
Er wordt niet getoetst op  
‘beschikbare geldmiddelen’.   

Kijk voor meer informatie  
en het aanvraagformulier  
op www.rotterdam.nl/tozo. 

Eenmalige 
tegemoetkoming 
voor woonlasten
Is uw inkomen door corona met  
25 procent of meer gedaald? En 
kunt u uw huur of hypotheek niet 
meer betalen? Dan kunt u misschien 
gebruikmaken van TONK (Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten). TONK is een eenmalige 
tegemoetkoming om uw huur of 
hypotheek te betalen. Welk bedrag 
u krijgt, hangt af van de grootte van 
uw huishouden. De verhouding 
tussen het netto-inkomen van uw 
huishouden en de woonlasten 
weegt ook mee. Inwoners van 
Rotterdam kunnen TONK tot en  
met 30 juni 2021 aanvragen. 

Kijk op www.rotterdam.nl/tonk  
voor meer informatie en het 
aanvraagformulier. 

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

Extra inkomsten; wat  
moet je doorgeven?
Wie een bijstandsuitkering heeft, is 
verplicht andere inkomsten aan de 
gemeente te melden. In de rubriek 
van de Cliëntenraad in het februari-
nummer van 010werkt, las u al over 
‘andere inkomsten’. De aanleiding 
was het landelijke nieuws over een 
mevrouw met een bijstandsuitkering 
die wekelijks een tas boodschappen 
kreeg van haar moeder. De gemeente 
vond dat zij dat had moeten melden 
als een gift. En daarom moest zij  
een groot bedrag terugbetalen. Dit 
nieuws zorgde voor veel veront-

waardiging. De Cliëntenraad 
informeert u in deze rubriek over  
de verschillende soorten ‘andere 
inkomsten’. En wat u daarvan moet 
doorgeven aan de gemeente. Deze 
keer de vrijwilligersvergoeding.

De vrijwilligersvergoeding
Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? 
Bespreek dat altijd eerst met uw 
activeringscoach of werkcoach. 
Werkt u als vrijwilliger en krijgt u 
een vrijwilligersvergoeding? Die 
moet u altijd doorgeven aan de 
gemeente. Bent u 27 jaar of ouder? 
Dan wordt de vrijwilligersvergoeding 

‘vrijgelaten’ tot 180 euro per maand 
met een maximum van 1.800 euro 
per kalenderjaar. ‘Vrijgelaten’ 
betekent dat u dit bedrag mag 
houden. Het wordt dus niet afge-
trokken van de uitkering.  

Jongeren tot 27 jaar: let op! 
Voor jongeren tot 27 jaar geldt tot  
1 juli 2021 dezelfde vrijlating tot  
180 per maand en 1.800 euro  
per kalenderjaar. Het is nu nog 
onbekend of de vrijlating dit jaar  
na 1 juli verandert. 

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

Telefonisch spreekuur: elke  
woensdag van 10.00-12.00 uur  
Telefoon: 010 - 498 50 25

http://www.rotterdam.nl/tozo
http://www.rotterdam.nl/tonk
http://www.clientenraadweni-rotterdam.nl
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Kansen en 
mogelijkheden
In deze rubriek vindt u trainingen, cursussen of speciale acties die het makkelijker maken  

om werk te vinden. Deze keer een training om zelfverzekerder te worden en De Boostcamp. 

Word zelfverzekerd(er) 
Hebt u weinig zelfvertrouwen? Hebt 
u al lang niet gewerkt? Of bent u 
soms eenzaam? Misschien is dan 
de training Word zelfverzekerd(er) 
wel iets voor u! In deze training 
leert u stap voor stap om te gaan met 
uw problemen. U leert hoe u zich 
prettiger voelt als u een dagritme 
hebt. Hoe u beter voor uzelf kunt 
zorgen. U krijgt tips om te gaan 
bewegen. En u gaat op zoek naar de 
dingen die goed gaan. Uw goede 
eigenschappen en kwaliteiten 
krijgen meer aandacht. Positieve 
ontwikkeling is dan het resultaat. 

Deze training duurt maximaal  
acht weken. In de eerste vier weken 

bent u twee dagdelen bezig. En in 
de laatste vier weken drie dagdelen 
per week. Na afloop van de training 
voelt u zich zelfverzekerder.  
En u hebt genoeg energie om  
over uw toekomst na te denken.

De Boostcamp
Deze groepscursus duurt drie dagen. 
U krijgt veel informatie over de 
kansen op de arbeidsmarkt. En u 
onderzoekt uw talenten, wensen, 
ontwikkelpunten en welke activitei-
ten daarbij passen. De groep 
bespreekt met elkaar welke 
hindernissen je tegenkomt op weg 
naar werk. En wat je eraan kunt 
doen. U werkt met hulp van de 
andere cursisten en onder begelei-

ding van een trainer. Op de derde 
dag hebt u een afrondend gesprek 
met de trainer. U bespreekt wat u in 
de toekomst kunt doen met wat u 
geleerd heeft.  

Na de cursus krijgt u een Talenten-
paspoort dat u samen met uw 
werk- of activeringscoach be-
spreekt. Met het Talentenpaspoort 
is het makkelijker om een goede 
keus te maken voor een route naar 
werk dat precies bij ú past. 

Hebt u interesse en wilt u meer 
informatie? Vraag het uw werk- of 
activeringscoach. 
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Vraag & 
Antwoord 
Werkpremie

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we iedere keer 

een andere vraag. Deze keer: Wat is de Werkpremie? En is dat 

interessant voor u?

Wat is de Werkpremie? 
De Werkpremie is een financieel 
extraatje voor werkzoekenden die 
in deeltijd werken. Het levert elke 
maand 12,5% netto extra inkomen 
op. Dit bedrag wordt maandelijks 
gespaard en twee keer per jaar uit- 
betaald. De gemeente wil daarmee 
meer mensen enthousiast maken 
voor deeltijdwerk. De Werkpremie 
heeft geen effect op de hoogte van 
de toeslagen. De Werkpremie is een 
proef die begon op 1 april 2021 en 
twee jaar duurt.  

Waarom is deeltijdwerk met de 
Werkpremie interessant voor mij?
Door de Werkpremie stijgt uw 
totale inkomen. De Werkpremie 
heeft geen effect op de hoogte  
van uw toeslagen of de vrijlatings- 

regeling. Door in deeltijd te werken 
ontvangt u na zes maanden uw 
Werkpremie. U ontvangt dus meer 
geld als u gaat werken. Daardoor  
is het voor iedereen interessanter 
om nu in deeltijd te werken of te 
starten met deeltijdwerk.  

Hoe werkt dat?
De Werkpremie wordt berekend 
over uw nettomaandloon. Elke 
maand wordt 12,5% van uw netto- 
maandloon gespaard. Bijvoorbeeld: 
uw nettoloon is € 100,- per maand. 
U spaart € 12,50 extra per maand 
en na 6 maanden heeft u € 75,-  
gespaard. De premie wordt voor  
het eerst uitbetaald op 26 oktober 
2021.

Wat zijn de voorwaarden?
De Werkpremie is bedoeld voor 
werkzoekenden vanaf 27 jaar met 
een bijstandsuitkering; die tussen  
1 april 2021 en 31 maart 2022 in 
deeltijd werken of gaan werken;  
en die geen vrijwilligersvergoeding 
krijgen. 

Waarom is de  
Werkpremie bedacht?
6 procent van de werkzoekenden 
heeft een deeltijdbaan en een 
(aanvullende) uitkering. Het 
gemeentebestuur vindt dat werken 
moet lonen. Niet alleen op het 
gebied van persoonlijke ontwikke-
ling en sociale contacten, maar  
ook in geld. De Werkpremie zou 
deeltijdwerk financieel aantrekke- 
lijker moeten maken.
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Wijzigingen doorgeven
De gemeente berekent de hoogte 
van uw uitkering met de informatie 
die u doorgeeft. Geeft u niks door? 
Of onjuiste informatie? Dan krijgt u 
te veel of te weinig geld. En u krijgt 
mogelijk een waarschuwing of boete. 

Wat moet u doorgeven? . Alle veranderingen in uw persoon- 
lijke situatie, zoals samenwonen, 
een ander bankrekeningnummer, 
een (vrijwilligers)baan of meer of 
minder salaris.   . Gestorte bedragen op uw 
bankrekening. U moet uitleggen 
waar dat geld vandaan komt. Wij 
beoordelen of het inkomsten zijn. 

Als dat zo is, wordt het bedrag 
afgetrokken van uw uitkering. . Betalen uw ouders kosten voor u? 
Dat zijn inkomsten. De gemeente 
trekt dit bedrag af van uw uitkering.  . Gokt u? Dan kan de gemeente  
uw uitkering over de maand dat  
u gegokt hebt, terugvorderen.  
U moet dan de totale uitkering 
over die maand terugbetalen.

Geef veranderingen altijd binnen  
twee weken door met een wijzigings- 
formulier. Meer informatie en het 
formulier vindt u op www.rotterdam.
nl/wijzigingendoorgeven. 

Leuke dingen 
doen met de pas
Plezier maakt alles leuker.  

En gelukkig is er ondanks de 

maatregelen genoeg leuks te 

doen met de Rotterdampas.

U krijgt bijvoorbeeld korting op een 
online tekencursus, een Aziatische 
afhaalmaaltijd of een relaxte massage. 
En natuurlijk zijn er nog steeds veel 
leuke jaaracties! Een rondje met de 
Spido, een dagje Duinrell of een  
kop koffie bij Lil’ Delfshaven. Nieuw 
bij de Rotterdampas is de Virtual 
Reality-ervaring bij ‘1337 VR Arcade 
Rotterdam’ of gratis entree bij het 
Mauritshuis in Den Haag. 

Rotterdampas kopen of verlengen? 
Bestel of verleng uw pas op  
www.rotterdampas.nl/bestellen. 
Met een bijstandsuitkering betaalt  
u 5 euro voor de pas. Voor inwonen-
de kinderen tot en met 17 jaar is  
de pas gratis. Meer informatie  
over alle acties en de adressen  
van verkooppunten vindt u op  
www.rotterdampas.nl.  

Vacatures 
vrijwilligers-
werk

Wilt u graag iets betekenen voor een 
ander? Word dan een ‘maatje’. Zo blijft  
u zelf actief en helpt u iemand anders.  
Dit vrijwilligerswerk kunt u doen als 
Prestatie010. Maatje-zijn kost meestal 
een paar uur per week.

Bij het Huis van de Wijk bij u in de  
buurt helpen ze u graag. Kijk voor het 
Huis van de Wijk bij u in de buurt op  
www.rotterdam.nl/huizenvandewijk.

Wandelmaatje
Bent u graag buiten en vindt u wandelen fijn? 
Word dan Wandelmaatje van iemand die dit 
niet alleen wil of kan.

Boodschappenmaatje
Een Boodschappenmaatje helpt iemand die 
hulp nodig heeft met boodschappen doen. 
Bijvoorbeeld een oudere, of iemand die in  
een rolstoel zit. 

Taalmaatje
Als Taalmaatje helpt u iemand beter  
Nederlands te spreken en begrijpen. Door 
gesprekjes te voeren en samen te oefenen. 

Digimaatje
Bent u handig met de computer of tablet en 
wilt u anderen daarmee helpen? Word dan 
Digimaatje. Zo kunt u iemand leren om 
bijvoorbeeld een (online) afspraak met de 
dokter te maken.

Bezoekmaatje
Sommige mensen voelen zich eenzaam.  
Als Bezoekmaatje drinkt u samen een kopje 
koffie, doet u een spelletje of maakt u samen 
een ommetje. 

Dierenmaatje
Een Dierenmaatje helpt iemand met de ver- 
zorging van een huisdier. Bijvoorbeeld met de 
hond uitlaten, of een vogelkooitje verschonen.

Kijk ook eens op www.zorgzaam010.nl en 
www.uvvrotterdam.nl. Op deze websites staan 
veel organisaties die op zoek naar u zijn als 
maatje. U kunt rekenen op goede begeleiding.

www.hallo-werk.nl

HalloWerk brengt werk- 
zoekenden en werkgevers  
dicht bij elkaar!

Tip
Zorg dat u via mobiel bereikbaar bent.  
En luister uw voicemailberichten af. Het kan 
zomaar een werkgever of een coach zijn  
die een baan voor u heeft!
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