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‘ Ik heb elke dag  
zin in mijn werk’
Isabella Boon (45) werkte heel lang in de commerciële sector. Ze werd er niet gelukkig  

van. Toen ze werkloos thuis kwam te zitten, gooide ze het roer om. Nu is ze HalloWerk-coach  

bij de gemeente Rotterdam. ‘Het geeft me zoveel energie.’   

‘Laat het los, doe eens een stap naar 
achteren.’ Dat zei HalloWerk-coach 
Marcel van Gastel op een gegeven 
moment tegen haar. Isabella vertelt: 
‘En hij vroeg me wat ik nu écht wilde 
doen. ‘Jouw werk’, zei ik meteen. Dat 
wist ik eigenlijk al een tijdje. Maar ik 
durfde het niet te zeggen.’  

Want Isabella had geen recente 
werkervaring als coach. Ze werd 
opgeleid als illustrator aan de Willem 
de Kooning Academie, maar belandde 
daarna in functies die allesbehalve 
creatief waren. ‘Ik deed uiteindelijk 
vooral veel administratief werk. Ik 
voelde me niet gelukkig.’ 

Solliciteren
Vlak voor de coronacrisis – begin 
2020 – kwam ze zonder werk te zitten. 
Ze probeerde alles om een nieuwe 
baan te vinden. ‘Dat voelde heel erg 
benauwd. Soms was ik tot diep in  
de nacht bezig met weer een nieuwe 
sollicitatiebrief.’ 
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Isabella reageerde op heel veel
verschillende functies. ‘Daardoor 
moest ik ook steeds mijn brief en  
cv aanpassen. Het voelde als een 
fulltimebaan. Dat kwam ook omdat ik 
niet wilde kiezen. Ik reageerde heel 
krampachtig op allerlei banen.’

Ze had in die periode contact met haar 
HalloWerk-coach bij de gemeente, 
Marcel. Stiekem leek zijn werk haar 
een droombaan. Toen ze dat bekende, 
reageerde Marcel tot haar opluchting 
meteen enthousiast. ‘Hij geloofde er 
direct in. Hij zag dat ik de kwaliteiten 
had, ondanks dat het niet op mijn  
cv staat.’ 

Er bleek zelfs een vacature voor een 
HalloWerk-coach te zijn. Isabella 
solliciteerde en in september dit jaar 
mocht ze beginnen. Want ook de 
collega’s die haar aannamen, zagen 
dat Isabella het coachen in zich heeft. 

Wees eerlijk naar jezelf
Ze is nu een paar maanden bezig.  
Als coach helpt Isabella werkzoeken-
den bij gebruik van het platform 
HalloWerk. Ze motiveert mensen 
bijvoorbeeld om hun profiel goed in  
te vullen en op ‘zichtbaar’ te zetten, 
zodat ze goed gevonden kunnen 
worden door werkgevers. 

Isabella geniet van elke werkdag.  
‘Het geeft me zoveel energie’, vertelt 

ze. ‘Ik vind het heel mooi dat ik andere 
Rotterdammers verder mag helpen.  
En het fijne is dus dat we bij HalloWerk 
echt niet alleen naar werkervaring 
kijken. We kijken ook naar wat iemand 
kán en wil. Daar ben ik zelf het bewijs 
van.’ Isabella hoopt natuurlijk dat al 
haar kandidaten hun droombaan 
vinden. ‘Volgens mij is het belangrijk 
dat je eerlijk bent naar jezelf. Wat wil 
je nu echt? Het is niet altijd makkelijk, 
maar mijn advies is wel: gá ervoor.’ 

Over HalloWerk
HalloWerk is een online matchingsplatform waar werkgevers en 

werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Als werkzoekende kunt u op 

HalloWerk een profiel aanmaken. U vermeldt hierin uw vaardigheden, 

werkervaring en diploma’s. Werkgevers zien op HalloWerk dan meteen 

waar u goed in bent. Zelf kunt u op HalloWerk ook naar vacatures zoeken. 

Meer weten? Neem dan contact op met uw werkcoach bij de gemeente. 

Of kijk op www.hallo-werk.nl. 

Tijdens de feestdagen 
eerder gesloten 
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december zijn vanaf 16.00 uur alle gemeente- 
locaties dicht. Hebt u vragen over uw uitkering? Stel ze dan voor vrijdag 
24 en vrijdag 31 december 16.00 uur. U kunt hiervoor bellen naar 14 010.  
Liever langskomen? U bent op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur 
welkom aan de balies van publiekslocaties Centrum (ingang aan de  
zijkant van het Stadhuis) en IJsselmonde (Herenwaard 23). Kijk voor 
meer informatie op www.rotterdam.nl/publiekslocaties. 

De redactie van 010werkt wenst u prettige feestdagen en een mooi, 
gezond 2022!

Kunt u een extraatje krijgen van de gemeente? 
Hebt u extra uitgaven voor uzelf of  
uw gezin? De gemeente kan helpen. 
Op www.rotterdam.nl/extraatje010 
vindt u een overzicht van alle 
mogelijke regelingen. Oftewel: 
extraatjes van de gemeente. 

Denk bijvoorbeeld aan een lidmaat-
schap van een sportclub of muziekles 
voor uw kinderen. Daarvoor kunt u 
een aanvraag doen bij het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur. En kende u de 
individuele inkomenstoeslag al?  
Een extraatje van 120 euro dat u elke 
12 maanden aan kunt vragen.  

Vindt u het lastig om een regeling  
aan te vragen? Ga dan langs bij het 
Huis van de Wijk bij u in de buurt.  
Of bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in de Centrale 
Bibliotheek (Hoogstraat 110). 

http://www.hallowerk.nl
http://www.rotterdam.nl/publiekslocaties
http://www.rotterdam.nl/extraatje010
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Fitter worden 
met kleine 
stapjes 
Wilt u graag gezonder gaan leven? Maar weet u niet 

waar u moet beginnen? Kijk dan eens op de website 

www.fitopjouwmanier.nl. Daar vindt u allerlei tips. 

Om fitter te worden, hoeft u niet 
meteen uw hele leven om te gooien. 
Kleine veranderingen in uw dagelijkse 
gewoontes helpen ook al. Gebruik 
bijvoorbeeld eens wat meer groenten 
in uw vertrouwde maaltijden. Of begin 
uw dag met een wandeling in de 
buitenlucht. Of doe eens gek en poets 
uw tanden op één been. 

Dit soort kleine veranderingen helpen 
uw gezondheid al vooruit. En: ze ver- 
beteren ook uw weerstand. Dit betekent 
dat u minder snel ziek wordt. 

Meer tips
Op www.fitopjouwmanier.nl vindt u 
nog veel meer tips. Misschien zijn niet 
alle adviezen voor u geschikt. Geen 

probleem. Daarom heet de website 
ook ‘Fit op jouw manier’. Er zijn tips 
voor iedereen. Van adviezen over  
hoe u makkelijk meer kunt bewegen, 
tot informatie over gezond eten.  
U vindt er zelfs tips over hoe u het 
beste ontspant. Want: iemand die 
goed slaapt en voldoende ontspant, 
voelt zich een stuk fitter. 

Cliëntenraad
Dit is een bijdrage van de Cliëntenraad van Werk en inkomen.  

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan. 

Mantelzorg
De Cliëntenraad maakt het u graag 
wat makkelijker en leuker. Daarom 
geven we u handige tips. Rotterdam 
telt meer dan 85.000 mantelzorgers. 
Ook veel Rotterdammers met een 
uitkering zorgen voor een naaste. 
Daarom deze keer meer over mantel- 
zorgen en hoe u als mantelzorger 
beter ondersteund kunt worden. 

Wat is een mantelzorger?
U bent mantelzorger als u een langere 
tijd voor een familielid, vriend of 
buurvrouw of -man zorgt die iets niet 
meer zelf kan. U helpt meer dan 8 uur 

per week, bijvoorbeeld met iemand 
wassen en aankleden, boodschappen, 
eten geven, huishouden en admini- 
stratie. Wat u doet is ontzettend 
belangrijk, onmisbaar werk. 

Wat doet de gemeente voor 
mantelzorgers?
Als mantelzorger doe je wel al snel 
veel. Het is dus belangrijk dat u ook 
ondersteuning hebt. Vraag via de 
gemeente Rotterdam een mantelzorg-
verklaring aan. U hebt dan recht op de 
Rotterdampas met wat reistegoed. 
Heeft degene voor wie u zorgt, een 

CIZ-indicatie of Wmo-beschikking? 
Dan kunt u als mantelzorger gratis 
parkeren in de buurt van degene voor 
wie u zorgt. Meer informatie vindt u 
via www.rotterdam.nl/mantelzorg.

Mantelfoon
Hebt u meer ondersteuning nodig, 
bijvoorbeeld omdat het u te veel wordt 
en u minder zorgmomenten wilt?  
Hebt u informatie nodig of wilt u uw 
hart luchten? Mantelfoon is er voor u.  
Bel Mantelfoon gratis op:  
0800 - 777 33 33 (24 uur per dag).
Wij wensen u hele fijne feestdagen!

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.fitopjouwmanier.nl
http://www.rotterdam.nl/mantelzorg
http://www.clientenraadweni-rotterdam.nl
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Kansen voor uw ontwikkeling
In deze rubriek vindt u trainingen, cursussen of speciale acties die het makkelijker maken  

om werk te vinden. Deze keer is er aandacht voor WRKZONE (spreek uit als ‘werkzone’). 

Bij WRKZONE komen werkzoekenden en werkgevers 
samen. De organisatie helpt aan de ene kant mensen die 
op zoek zijn naar werk. Deelnemers doen via WRKZONE 
werkervaring op en krijgen hulp bij het solliciteren.  
Ook krijgt iedereen er de kans om een diploma te halen. 
Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. 

Maar WRKZONE praat ook veel met werkgevers. Om te 
horen welke vacatures er zijn en wat zij precies zoeken 
voor hun bedrijf. Zo kunnen de coaches en trainers van 
WRKZONE daar hun deelnemers weer op voorbereiden. 

Werken aan uw ontwikkeling
Wilt u met WRKZONE werken aan uw ontwikkeling? 
Overleg hierover dan eerst met uw werk- of activerings-
coach bij de gemeente. Samen bepaalt u of dit iets voor u is. 

Is dit het geval? Dan gaat u met een coach van WRKZONE 
in gesprek. Welke opleiding past bij u? Misschien wilt  

u beveiliger worden. Of gaat u liever als financieel adviseur 
aan de slag? U kijkt samen met WRKZONE aan welk 
diploma u dan het meeste heeft. En ook: wat het beste bij u 
en uw talenten past. 

De ondersteuning van WRKZONE stopt niet als u de 
gekozen opleiding hebt afgerond. De coaches van 
WRKZONE helpen u daarna namelijk bij het vinden van 
een passende baan mét dat nieuwe diploma. 

Ze helpen u onder meer bij het solliciteren en bereiden  
u voor op uw uiteindelijke werk. WRKZONE wil maar  
één ding: dat u goed voorbereid en gemotiveerd op uw 
eerste werkdag verschijnt.   

Meer informatie
Kijk op www.wrkzone.nl voor meer informatie. U kunt  
hier lezen welke opleidingen u via WRKZONE kunt volgen. 
Er zijn ook verhalen van andere kandidaten te lezen. 

http://www.wrkzone.nl
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Tips voor gezinnen

Voor gezinnen is het soms extra moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.  

Gelukkig kunt u ook hulp krijgen. Hieronder vindt u drie tips. 

1. Gratis met de bus, metro en tram
Kinderen tussen 4 en 12 jaar mogen 
volgend jaar gratis reizen met het 
openbaar vervoer in Rotterdam.  
De gemeente hoopt zo het openbaar 
vervoer toegankelijker te maken  
voor alle Rotterdamse kinderen.  
Uw kind heeft hiervoor wel een 
OV-chipkaart nodig. Die kunt u nu al 
aanvragen via www.rotterdam.nl/
loket/gratis-ov-voor-kinderen. De 
proef geldt voor alle vervoersmiddelen 
van de RET, zoals de metro, tram en bus. 
Ook de buslijn van EBS in Rozenburg 
is volgend jaar gratis voor kinderen.

2. Ma-Ki-pakket
Wilt u uw kind verrassen met een 
cadeautje? Vraag dan het Ma-Ki-pakket 
aan bij stichting MAIT. MAIT staat 

voor: Mijn Administratie Is Top. De 
stichting helpt mensen met schulden 
bij hun administratie. Speciaal voor 
gezinnen bedacht MAIT het Ma-Ki-
pakket. Met dit cadeaupakket kunnen 
ouders die niet zoveel te besteden 
hebben, hun kind toch verrassen met 
iets leuks. Zo kan een kind bijvoor-
beeld bij een verjaardag tóch 
trakteren op school. Of een feestje 
geven voor vrienden. 

Het Ma-Ki-pakket is bedoeld voor 
kinderen van 0 tot 17 jaar. U hoeft niet 
bij MAIT aangemeld te zijn, om het 
pakket te krijgen. Kijk voor meer 
informatie over de aanvraag op de 
website www.mait010.nl. Bellen of 
mailen kan ook: info@mait010.nl of 
010 - 210 52 72.

3. Alle kinderen doen mee
Heeft uw kind een fiets nodig om naar 
school te gaan of een Chromebook 
om huiswerk op te maken? Of wilt u 
dat uw kind zwemles volgt? Misschien 
is het voor u moeilijk om hier geld 
voor vrij te maken. Stichting Meedoen 
in Rotterdam kan helpen. Deze 
stichting vindt namelijk dat ieder  
kind moet kunnen ‘meedoen’. Wilt  
u een aanvraag doen? Loop dan 
binnen bij één van de spreekuren  
van de stichting. Op de website  
www.meedoeninrotterdam.nl ziet  
u waar en wanneer dit kan. Op het 
spreekuur vragen wij naar een recente 
inkomensspecificatie van de ouder(s) 
en een legitimatiebewijs van alle 
gezinsleden. U kunt ook direct op de 
site een aanvraagformulier invullen. 

http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
http://www.mait010.nl
mailto:?subject=
http://www.meedoeninrotterdam.nl
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Laat gratis uw  
gezondheid controleren 
Hebt u het VGZ Rotterdampakket als zorgverzekering?  

Dan kunt u nu gratis uw gezondheid laten controleren.  

Dit kan bij de apotheken van BENU.   

De gemeente en zorgverzekeraar  
VGZ hebben een gezamenlijk doel. 
Gezonde Rotterdammers. Daarom 
bedachten ze samen het VGZ 
Rotterdampakket. Dit is een complete 
zorgverzekering met korting en extra 
vergoedingen voor alle Rotterdammers. 
Mensen met een lager inkomen 
krijgen extra voordeel. 

Gezondheidscontrole
Hebt u dit VGZ Rotterdampakket?  
Dan kunt u bij apotheek BENU gratis 
uw gezondheid laten controleren.  
De check duurt ongeveer een half uur. 
Een medewerker van de apotheek 
meet onder meer uw gewicht, lengte 
en bloeddruk. U krijgt ook vragen  
over bijvoorbeeld uw eet- en beweeg-

gewoonten. Daarnaast controleert de 
apotheker de suikerwaarde in uw 
bloed. Hiervoor wordt er een klein 
prikje in uw vinger gezet. 
Na afloop krijgt u een gezondheids-
rapport met allerlei tips. Bovendien 
ontvangt u een overzicht van handige 
adressen in de buurt, waar u bijvoor-
beeld voedingsadvies kunt krijgen of 
kunt sporten. 

Aanmelden
U kunt voor deze gezondheidscontrole 
gewoon binnenlopen bij een BENU- 
apotheek bij u in de buurt. Liever  
vooraf aanmelden? Dit kan via  
www.benu.nl/gezondheidscheck.  
Ook kunt u deze bon uitknippen en 
inleveren bij een BENU-apotheek. 

  VGZ Rotterdam-pakket

Gratis gezondheidscheck

 . IJsselmonde: Reyeroord

 . Ommoord: Ommoord en de Binnenhof

 . Rotterdam Alexander: Lage Land

Locaties waar u de check kan laten doen:

 . Centrum: Wester

 . Charlois: Charlois en Punt Zuid

 . Feijenoord: ’t Slag, Lange Hille en Vreewijk

De 010werkt vertalen en laten voorlezen
Zes keer per jaar ontvangt u de 010werkt van de gemeente. Wist u dat u de 
nieuwsbrief ook kunt lezen in een andere taal en zelfs kunt laten voorlezen?  
Dit kan op www.rotterdam.nl/010werkt. Hier vindt u de digitale versie van  
de 010werkt. Leest u deze liever in een andere taal? Klik dan op de knop 
‘Translate’, rechts bovenaan de webpagina. De nieuwsbrief laten voorlezen kan  
met de knop ‘Lees voor’. Die vindt u onder de foto in het midden.

Vacatures 
vrijwilligers-
werk

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? 
Bijvoorbeeld voor uw Prestatie010? 
Misschien gaat uw hart sneller kloppen 
van één van deze vacatures. Kijk ook eens 
op www.zorgzaam010.nl. U vindt daar 
nog veel meer opties. U kunt er ook een 
test doen om te kijken welk vrijwilligers-
werk goed bij u past.

Vrijwilliger op een praktijkschool 
Accent-praktijkscholen (Hillegersberg-Schiebroek)
Helpen van de leraar bij de voorbereiding, 
het ondersteunen van jongeren in de les en
opruimen na de les.
Gevraagd: u bent geduldig en kunt goed  
met jongeren omgaan. 
Werktijden: woensdag (tijden in overleg). 

Dierenvrijwilliger
Verpleeghuizen Smeetsland en Koningshof 
(IJsselmonde)
Bezoeken van mensen met dementie, samen  
met uw huisdier (bijvoorbeeld kat, konijn of hond). 
Gevraagd: u kunt goed omgaan met ouderen en 
uw huisdier houdt ook van mensen.  
Werktijden: in overleg. 

Vrijwilliger Kledingbank
Kledingbank (Delfshaven)
Helpen van het creatieve team van de Kledingbank. 
Gevraagd: u bent creatief, houdt van kleding en 
kunt goed naaien. 
Werktijden: minimaal één dag in de week. 

Vrijwilliger voor digitale levensverhalen
Verpleeghuis Siloam (Hoogvliet)
Vastleggen van het levensverhaal van bewoners 
door het inscannen van foto’s en het maken  
van een presentatie met beelden en muziek.
Gevraagd: u bent digitaal handig, weet hoe  
u foto’s kunt inscannen en kunt goed omgaan  
met ouderen. 
Werktijden: in overleg. 

Hebt u algemene vragen over Prestatie010? Bel 
naar 010 - 498 15 70.

 HalloWerk brengt 
werkzoekenden en  
werkgevers bij elkaar!

Tip
Bent u ook zo enthousiast geworden van Isabella’s 
verhaal op deze cover? Ga dan snel naar  
wsprijnmond.nl/ om ook de video met Isabella  
te bekijken!www.hallo-werk.nl

Colofon: 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.
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