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‘ Thuiszitten,  
dat is niets voor mij’
Sinds kort heeft Rotterdam de werkpremie. Een extraatje voor mensen die naast hun  

bijstandsuitkering in deeltijd werken. Suleman Shamdeen (42) spaarde in een half jaar  

900 euro aan werkpremie.  

De 42-jarige Syriër is een dankbaar 
man. Hij ontvluchtte in 2010 zijn 
geboorteland. Hij zegt rustig: ‘Leven is 
niet alleen eten en drinken. Leven is ook 
dat je gewoon over straat kunt zonder 
bang te zijn. Dat kan hier gelukkig.’

Omdat hij in Syrië samen met zijn 
broer een restaurant had, probeerde 

hij in Nederland eerst in de horeca  
een baan te vinden. ‘Dat was moeilijk. 
Ik spreek best goed Nederlands, maar 
toch niet genoeg voor in de horeca.  
Ik kreeg er hoofdpijn en stress van.’ 

Ook zijn gezondheid zit hem niet mee. 
Suleman heeft een hernia. En spatade-
ren. Hij kan dus niet te lang achter 

elkaar staan. En ook niet te lang achter 
elkaar zitten. ‘Maar thuiszitten is niets 
voor mij, ik wil werken.’ 

En werken, dat doet hij. Suleman is nu 
al zo’n 2 jaar supermarktmedewerker 
in de Poolse supermarkt Livio in de 
Tarwewijk. Hij houdt van het werk,  
dat lekker overzichtelijk is.  
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‘Mensen komen binnen, kopen iets en 
gaan weer weg. Ik zit er achter de 
kassa, maar ik vul ook de schappen en 
zorg dat alle producten op voorraad 
zijn. Het is fijn werk.’ Hij lacht: ‘Ik krijg 
er geen hoofdpijn van.’ En omdat hij 
zitten en staan kan afwisselen, kan 
zijn lichaam het meestal ook goed aan. 

Werkpremie
Suleman werkt deeltijd en ontving 
daarnaast een tijdje een bijstands- 
uitkering. Als extraatje daarbovenop 
kreeg hij de werkpremie. Dit is een 
bonus voor mensen die naast hun 
bijstandsuitkering in deeltijd werken. 
Het was fijn om die aanvulling te 
krijgen, vertelt Suleman. Eind oktober 
kreeg hij hierdoor bijna 900 euro op 
zijn bankrekening gestort. 

Inmiddels krijgt hij geen bijstand 
meer. Suleman belde vorig jaar zelf 
naar de gemeente. Dat hij geen 
uitkering meer wilde. Want: ‘Ik verdien 
nu genoeg, ik werk genoeg uren.  

Wij kunnen ons wel redden, we krijgen 
ook al huurtoeslag. Dat is genoeg.  
We hebben niet veel nodig.’

Familie 
Suleman is tevreden in Nederland. 
Maar, natuurlijk mist hij wel zijn familie. 
Zijn moeder, drie zusjes en broertje 
wonen nog in Syrië. Hij heeft via 
FaceTime contact met hen. Zijn vader 
overleed twee jaar geleden. Aan corona. 

‘Dat was moeilijk. Ik zag hem voor  
het laatst in 2009. En mijn moeder is 
ook niet jong meer.’ Hij heeft samen 
met zijn vrouw Rawia twee kleine 
kinderen: Ivan (4) en Arin (2). ‘Mijn 
moeder zou hen nog graag een keer  
in het echt willen zien. Dan kan ze hen 
tenminste even vasthouden. FaceTime, 
dat is toch niet hetzelfde. Het is moeilijk, 
maar we hopen er binnenkort toch een 
keer heen te gaan.’ 

Over de werkpremie
De werkpremie is een financieel extraatje voor Rotterdammers die naast 

hun bijstandsuitkering een deeltijdbaan hebben. Zo wordt het aantrekke-

lijker om naast een uitkering parttime te werken. Met de werkpremie 

spaart u 12,5 procent extra over uw nettoloon. Als u 6 maanden hebt 

gewerkt, krijgt u de gespaarde werkpremie automatisch op uw rekening 

gestort. De werkpremie is een tijdelijke regeling. U moet werken of aan het 

werk gaan tussen 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 om de werkpremie 

te ontvangen. Meer weten? Kijk op www.rotterdam.nl/werkpremie. 

Hulp bij zorgkosten 
Betaalt u een eigen bedrage voor zorg die uw verzekeraar niet (helemaal) 
vergoedt? Bijvoorbeeld voor kraamzorg of medicijnen? U kunt hier één keer  
per jaar bijzondere bijstand voor aanvragen. Dit is een bedrag tussen de 50 en 
200 euro. Betaalt u af en toe een kleine eigen bijdrage? Dan kunt u dit elk jaar 
opsparen tot boven een minimum van 50 euro. Let op: u krijgt geen bijzondere 
bijstand voor het verplichte eigen risico. Vraag de bijzondere bijstand aan voor  
1 april dit jaar. Dit kan via  www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand. 

Verzoek om kwijtschelding
Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Hiervan kan de gemeente uw afval  

ophalen en verwerken. U kunt de gemeente vragen of u maar een deel van de heffing  

hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding. 

U kunt dit verzoek online doen. Of u kunt een e-mail of een brief sturen.  
Kijk hiervoor op www.rotterdam.nl/kwijtschelding. De gemeente beslist of u kwijtschelding kunt krijgen.  
Bij de beoordeling wordt gekeken naar uw situatie op het moment van de aanvraag. U krijgt de uitslag per brief. 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/werkpremie/
https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/
https://www.rotterdam.nl/loket/kwijtschelding/
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Ook minder betalen? 
Energiebox010 halen!
U hebt het vast gemerkt: de energiekosten stijgen. Om u te 

helpen, bedacht de gemeente de Energiebox010. Deze gratis 

box zit vol met spullen waarmee u energie kunt besparen. 

Zo vindt u in de Energiebox010 
verschillende ledlampen en ook 
tochtstrips voor uw raam en deur.  
Ook zit er radiatorfolie in de box.  
Dit folie voorkomt dat de warmte van 
uw verwarming naar buiten ontsnapt. 
De Energiebox010 bevat bovendien 
een douchekop die water bespaart. 

U kunt al deze producten thuis heel 
simpel installeren. Zo verduurzaamt  
u meteen uw woning. En u bespaart 
ook nog eens op uw energierekening. 
Alle energiebesparende spullen in  

de box zijn samen ongeveer  
90 euro waard. 

Ophalen
U kunt de Energiebox010 kosteloos 
ophalen bij een Huis van de Wijk bij  
u in de buurt! U hoeft vooraf geen 
afspraak te maken. Op de website  
www.duurzaam010.nl/energiebox010 
ziet u welke locatie voor u dichtbij is. 
Bij het ophalen van de box hoeft u 
alleen uw huisnummer en postcode 
door te geven. En of u een huur- of 
koopwoning heeft. 

Ophalen kan vanaf maandag 7 maart. 
Het is wel handig om er snel bij te zijn, 
want: op is op. 

Meer weten over duurzaamheid?  
Kijk dan op www.duurzaam010.nl.  

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

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan. 

Het STAP-budget: beter betaalbare scholing

Goed nieuws als u een cursus of 
opleiding wilt doen. Dat wordt voor 
werkzoekenden nu een stuk makke- 
lijker! Vanaf 1 maart 2022 kunnen 
werkenden en werkzoekenden namelijk 
een budget tot 1.000 euro aanvragen 
voor scholing en ontwikkeling. Dit 
bedrag betaalt de overheid dus mee 
aan uw training, cursus of opleiding. 

STAP-budget
STAP is een nieuwe subsidie om 
mensen te stimuleren zich te blijven 
ontwikkelen. STAP staat voor  
Stimulering Arbeidsmarkt Positie.  

Een persoonlijk STAP-budget vervangt 
de belastingaftrek voor studiekosten. 
U kunt eenmaal per jaar zo’n persoon-
lijk budget aanvragen. 

Wees er snel bij!
Jaarlijks kunnen er in heel Nederland 
tot 300.000 mensen gebruikmaken 
van het budget. Er zijn zes momenten 
per jaar om het aan te vragen. Let op: 
u vraagt het budget aan vóórdat uw 
opleiding begint. Op 1 maart 2022 
start de eerste aanvraagtermijn voor 
het STAP-budget. Wilt u ook interes-
sant blijven voor de arbeidsmarkt?  

Droomt u al een tijd van die geweldige 
baan, maar mist u nog een cursus? 
Wees er dan nu snel bij!

Laat u goed informeren
Het STAP-budget is nieuw in Nederland. 
De Cliëntenraad heeft gemerkt dat 
informatie over deze subsidie daar- 
door weleens onduidelijk is. Ons advies 
is daarom om u goed te laten informeren 
door uw opleider. Bezoek ook even de 
onderstaande websites.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.stap-budget.nl. Of zoek op 
‘stap-budget’ op www.rijksoverheid.nl. 

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

www.duurzaam010.nl/energiebox010
https://duurzaam010.nl
https://www.stap-budget.nl
https://www.rijksoverheid.nl
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 drie organisaties die u kunnen helpen om  

uw kans op een baan te vergroten. 

Het gaat om: Sagènn, Calder Werkt en Dona Daria. Deze 
organisaties werken samen met de gemeente Rotterdam.  
Ze bieden arbeidsontwikkelingstrajecten. Dat wil zeggen 
dat zij werkzoekenden helpen in hun zoektocht naar een 
nieuwe baan. Die hulp kan voor iedereen wat anders zijn. 
Vooraf kunt u aangeven wat u graag wilt bereiken. 

In een arbeidsontwikkelingstraject leert u doelen stellen 
en voor uzelf op te komen. U leert uw eigen valkuilen beter 
herkennen. En u krijgt tips om hier beter mee om te  
gaan. Bovendien leert u meer over de arbeidsmarkt.  
Welke banen zijn er eigenlijk allemaal? Waar bent u  
goed in? Wat is uw talent? 

Baan of opleiding
Een arbeidsontwikkelingstraject vergroot uw kansen op 
een nieuwe baan. In sommige gevallen kunt u tijdens het 
traject al meteen werkervaring opdoen. Of u volgt een 
cursus of training, waardoor u eerder passend werk vindt.

Een ontwikkelingstraject duurt altijd meerdere maanden. 
U krijgt onder meer training in groepsverband. Maar de 
begeleiding bestaat ook uit verschillende persoonlijke 
gesprekken. De lessen vinden online plaats.

Drie organisaties
Er zijn dus drie organisaties die samen met de gemeente 
arbeidsontwikkelingstrajecten aanbieden. Organisatie 
Sagènn werkt in Rotterdam-Zuid en Calder Werkt is er voor 
Rotterdammers in Noord. En de organisatie Dona Daria 
werkt in heel Rotterdam, maar richt zich op alleenstaande 
moeders en vaders.  

Meer informatie
Wilt u graag aan uzelf werken? En spreekt u redelijk tot 
goed Nederlands? Dan is een arbeidsontwikkelingstraject 
misschien iets voor u. Vraag uw werkcoach naar de 
mogelijkheden. 
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Vraag & Antwoord 
Scholingsvoucher 

In de rubriek Vraag & Antwoord behandelen we iedere keer een ander onderwerp. Deze keer: 

wat is een scholingsvoucher? En waar kan ik de scholingsvoucher voor gebruiken? 

Wat is een scholingsvoucher? 
De scholingsvoucher is bedacht door 
de gemeente. U kunt met de scholings- 
voucher een opleiding of training 
betalen, die u nodig hebt voor werk 
waar nu veel vraag naar is. Ongeveer 
vierhonderd Rotterdammers met een 
bijstands- of WW-uitkering maakten 
al gebruik van een scholingsvoucher. 

Zo volgt Maureen een mbo-opleiding 
tot telefoniste en receptioniste. En 
Marciano leert om hovenier te worden. 
Ze kunnen deze opleidingen betalen 
dankzij een scholingsvoucher. 
Maureen zegt: ‘Ik kan nu mijn waarde 
weer laten zien.’ En Marciano noemt het 
een ‘mooie kans dat ik zoveel mag leren’. 

Waarom is de scholingsvoucher er? 
Er zijn nu veel banen beschikbaar. 
Bijvoorbeeld in de bouw, zorg, 
techniek en ICT. Veel werkzoekenden 

willen daar graag aan het werk. Maar 
ze missen het juiste diploma. Is dat 
voor u ook zo? Dan is de scholings-
voucher er voor u. U kunt ermee de 
opleiding betalen die u nodig hebt.  
De scholingsvoucher vergoedt tot  
een maximum van 2.500 euro. 

Wie kan een scholingsvoucher 
aanvragen? 
Woont u in de gemeente Rotterdam?  
En bent u tussen de 18 en 65 jaar? 
Dan kunt u een scholingsvoucher 
aanvragen. Ook zzp’ers komen  
ervoor in aanmerking. Kijk op  
www.scholingsvouchers010.nl.

Waarvoor kan ik een  
scholingsvoucher inzetten? 
De scholingsvoucher kunt u gebruiken 
voor:  . een korte training of cursus; . een mbo-opleiding;

 . een hbo-opleiding met een 
leer-werktraject of baangarantie, of 
een associate degree-opleiding.

Meer weten?
Wilt u weten of een scholingsvoucher 
iets voor u is? Bespreek dit met uw 
werkcoach of activeringscoach. Samen 
bekijkt u of u ervoor in aanmerking 
komt. Is dat zo, dan gaat u in gesprek 
met een adviseur van het Leerwerk- 
loket Rijnmond. U wordt daar ook 
geholpen bij het vinden van een 
passende opleiding. 

Past de scholingsvoucher niet bij uw 
situatie? Bekijk dan samen met uw 
coach hoe u uw kansen op betaald 
werk wel kunt vergroten. 

Wilt u meer informatie?  
Kijk dan op www.rotterdam.nl/
scholingsvouchers.

https://www.scholingsvouchers010.nl
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/
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Jaaropgave en  
schuldenoverzicht op de mat 

Begin februari kreeg u van de 
gemeente de jaaropgave voor 2021. 
Alle Rotterdammers met een uitkering 
van de gemeente krijgen dit overzicht. 
De bedragen op de jaaropgave kunt  
u gebruiken om uw belastingaangifte 
in te vullen. Of om huur- of zorgtoeslag 
aan te vragen.  
Bewaar de jaaropgave dus goed.  
Hebt u de jaaropgave niet gekregen? 
Of hebt u een vraag over het overzicht? 
Kijk dan op  
www.rotterdam.nl/jaaropgave. 

Hebt u schulden, omdat u te veel 
uitkering hebt gekregen en dit terug 
moet betalen? Dan heeft de gemeente 
u ook een schuldenoverzicht gestuurd. 
U hoeft daar niets mee te doen.  
Het is alleen een overzicht van  
welke bedragen er nog openstaan. 

Hulp en advies over uw geld? 
U kunt bij de Vraagwijzer van de 
gemeente terecht voor advies.  
Kijk op www.rotterdam.nl/vraagwijzer 
of bel naar 14 010.

Tip: maak brieven van de gemeente Rotterdam altijd open.  

Er kan belangrijke informatie in staan.

Inlichtingenplicht:  
Giften doorgeven 
Krijgt u weleens geld van bijvoorbeeld familie of vrienden om de maand  
door te komen? Of bijvoorbeeld een tas met boodschappen? Dit zijn giften.  
U hoeft dit pas te melden bij de gemeente als u per jaar meer dan 1.200 euro  
aan giften krijgt. Weet u niet zeker wat u wel of niet moet doorgeven?  
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk en Inkomen.  
Of kijk op www.rotterdam.nl/wijzigingendoorgeven. 

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 Dierenvoedselbank
Dierenvoedselbank Rijnmond (IJsselmonde)
De Dierenvoedselbank is er voor gezinnen die het 
financieel moeilijk hebben. Dankzij de dieren-
voedselpakketten kunnen hun huisdieren toch in 
huis blijven. Deze organisatie zoekt een vrijwilliger 
om te helpen bij het sorteren van donaties,  
het maken van porties en het uitdelen ervan. 
Gevraagd: u houdt van dieren én mensen, werkt 
hard en kunt goed samenwerken. 
Werktijden: in overleg. 

Vrijwilliger in de keuken
Woonzorgcentrum Bienvenido (Delfshaven)
Bienvenido biedt zorg aan ouderen met een 
Kaapverdiaanse en/of Surinaamse achtergrond. 
Het woonzorgcentrum gaat begin dit jaar open 
aan de Middellandstraat. Bienvenido zoekt een 
vrijwilliger voor in de keuken. 
Gevraagd: u vindt het leuk om voor anderen 
lekkere maaltijden te maken. 
Werktijden: 12 uur per week, werkdagen in 
overleg. 

Gastheer/gastvrouw speeltuin 
Speeltuin Pietje Bell (Prins Alexander) 
Pietje Bell is een speeltuin in Prinsenland. 
Buurtwerk zoekt hiervoor een gastheer of 
gastvrouw, die onder meer toezicht houdt, entree- 
bewijzen verkoopt en helpt bij kinderactiviteiten. 
Gevraagd: u kunt goed met volwassenen en 
kinderen omgaan. 
Werktijden: in overleg. 

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

 HalloWerk brengt 
werkzoekenden en  
werkgevers bij elkaar!

Tip
Een goede conditie helpt u ook bij het solliciteren.  
U bent dan scherper in het gesprek. Hierdoor kunt  
u sneller reageren op vragen. Maak daarom 
bijvoorbeeld elke dag een wandeling. www.hallo-werk.nl
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