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‘Niets houdt me tegen’
‘Als je steeds hetzelfde doet, verandert er niets.’ Het is een van de lessen uit de training Reset 

Yourself die Els Kars (63) vorig jaar volgde. Nu maakt ze volop plannen voor de toekomst. 

Els zat al 20 jaar thuis, toen acti
veringscoach Ronald Gebuijs van  
Prestatie010 haar motiveerde om op 
zoek te gaan naar een baan. Dat bleek 
nog een behoorlijke hobbel: ‘Als je zo 
lang thuis zit zonder werk, krijg je best 
een laag zelfbeeld. Ik ben druk als 
mantelzorger en heb geen kinderen. 
Daardoor heb ik niet zo’n groot 
netwerk. Waar moet je dan beginnen? 

Gelukkig kwam Ronald met de 
training Reset yourself. Daar heb  
ik echt heel veel aan gehad.’ 

De knop om
Reset yourself is gespecialiseerde 
mindsettraining voor mensen met een 
uitkering. In een kleine groep ga je zes 
dagen aan de slag: wat houdt je tegen 
om alles uit het leven te halen?  

Welke mogelijkheden zijn er voor jou? 
Wat kun je zelf veranderen? Els: ‘Door 
de training leerde ik welke banen bij 
me passen en welke niet. En ik leerde 
anders denken. Over wat ik zelf kon 
doen om aan werk te komen. En hoe ik 
daarin goed voor mezelf kan opkomen. 
Zoals ze daar zeggen: “Als je ja zegt 
tegen een ander, zeg je nee tegen 
jezelf”. Ik durfde er weer voor te gaan.’ 
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Els werd al snel aangenomen bij een 
kringloopwinkel in Ridderkerk. Ze 
vertelt: ‘Dat werk heb ik wel een beetje 
onderschat. Mentaal kon ik het zeker 
aan, maar fysiek niet. Na twee dagen 
werken moest ik drie dagen uitrusten! 
Het bleek ook best lastig om 
’s ochtends zo vroeg te beginnen.  
Ik werd er ziek van, dus dat werkte 
niet. Helaas was het niet mogelijk  
om daar in deeltijd te werken naast 
mijn uitkering. Ondanks de goede 
begeleiding moest ik dus stoppen. 
Echt jammer!’

Bijzondere begeleiding
Maar Els zet door. Ze had al afscheid 
genomen van haar activeringscoach, 
maar dat maakt niet uit: ‘Ik wil het 
zelf proberen. Tijdens de training 
Reset Yourself ontdekte ik dat mijn 
hart ligt bij mensen begeleiden 
rondom sterven. Ik zou graag bij een 
begrafenisondernemer aan de slag 
gaan als overledenenverzorger.  
Of misschien buddy worden. Of bij  

een hospice werken. Ik vind het echt 
belangrijk dat mensen rustig kunnen 
sterven, dat ze dan niet alleen zijn. 
Daar ligt mijn hart.’

Haar eerste sollicitatiegesprek bij 
een hospice heeft Els alweer achter 
de rug. Dat was niet meteen een 
match: ’Ik heb geen medische 
achtergrond en die was daar wel 
nodig. Maar ik ga gewoon verder met 
zoeken. Ik las bijvoorbeeld dat er een 
nieuwe hospice is in Rotterdam met 

een boeddhistische grondslag.  
Dat past goed bij mij, ik ben best 
spiritueel. Ook ben ik me aan het 
verdiepen in banen bij begrafenis
ondernemers. Ik ga ervan uit dat mijn 
coach me zeker weer gaat helpen als 
dat nodig is. Bijvoorbeeld bij het 
schrijven van cv’s en het zoeken naar 
een geschikte plek. Want dat heb ik 
echt geleerd het afgelopen jaar: als je 
erom vraagt, dan krijg je hulp.’

Huurverhoging
Op 1 juli 2022 gaat uw huur misschien omhoog. U krijgt eind april hierover 
een brief van uw verhuurder. Gaat uw huur omhoog en betaalt de gemeente 
uw huur rechtstreeks aan de huiseigenaar? Dan stuurt de gemeente u begin 
mei het formulier ‘Doorgeven huurverhoging’. Vul het formulier in en stuur of 
mail het ondertekende formulier terug. Doe dat meteen als u weet wat  
de nieuwe huur wordt. Zo voorkomt u huurachterstand.

Vakantiegeld en beslag  
In mei betaalt de gemeente uw vakantiegeld. Is er beslag gelegd op uw 
uitkering? En werd al vóór 2021 een deel van uw uitkering overgemaakt aan 
een schuldeiser? Dan maakt de gemeente het vakantiegeld mogelijk over aan 
deze schuldeiser. 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. 
Is het beslag na 1 januari 2021 opgelegd? Door een verandering in de wet 
krijgt u dan uw volledige vakantiegeld in juni. Lees meer op 
www.rotterdam.nl/hoogtebijstandsuitkering.
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Banenmarkten
Pak uw agenda erbij! Er staat

weer een aantal mooie banen

markten op de planning. 

Gemeente Rotterdam en het 

WerkgeversServicepunt 

Rijnmond organiseren deze in 

samenwerking met het UWV.  

Op www.rotterdamsebanenmarkten.nl 
vindt u de planning van de aan
komende banenmarkten. Er is er 
bijvoorbeeld één in het Feyenoord 
Stadion op 17 mei. Hiervoor kunt u 
zich nu al aanmelden. 
Er is ook een banenmarkt in het 
PostillionWTC op 21 juni. Vanaf 1 mei 
kunt u zich hiervoor aanmelden.

Werkgevers
Bij de banenmarkten vindt u werk
gevers met wisselende vacatures die 
met u in gesprek gaan. Wilt u meer 
weten over deze werkgevers? Op de 
website staan informatiefilmpjes die u 
alvast kunt bekijken. 

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig om uzelf aan te 
melden voor een banenmarkt?  
Vraag dan hulp van uw (werk)coach. 

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

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

VACATURE: ‘Cliëntenraadslid Werk en Inkomen Rotterdam’

Wilt u een verschil maken door de 
situatie van werkzoekende Rotter
dammers te verbeteren? Lijkt het u 
uitdagend om te luisteren naar 
persoonlijke ervaringen en mee te 
denken over de uitvoering van 
beleid voor werk en inkomen van de 
gemeente Rotterdam? Mooi, want 
wij zoeken nieuwe leden! 

Over ons
De Cliëntenraad W&I komt op voor de 
belangen van Rotterdammers met een 
uitkering. Wij geven de gemeente 
Rotterdam gevraagd en ongevraagd 
advies op het gebied van werk en 
inkomen. 

Wie zoeken wij? 
U bent werkzoekend en wilt graag de 
situatie voor werkzoekende Rotter
dammers verbeteren. U kunt goed 
meedenken en een mening vormen 
over gemeentelijk (W&I) beleid. U 
bent sociaal, communicatief sterk en 
goed in de Nederlandse taal. Per week 
is uw inzet ongeveer acht uur.

Wat krijgt u ervoor terug? 
Een interessante en leerzame 
omgeving, waarin u uzelf kunt zijn. U 
kunt invloed uitoefenen op de 
uitvoering van gemeentelijk beleid en 
werkt in een supergezellig team. Bij 
ons ontwikkelt u zich verder met 
verschillende cursussen en u krijgt 
een onkostenvergoeding.

Werken voor de Cliëntenraad heeft 
géén gevolgen voor uw uitkering. Het 
kan uw situatie juist verbeteren. 

Solliciteren
Herkent u uzelf hierin? Stuur ons dan 
uw cv met motivatiebrief of een kort 
filmpje, waarin u vertelt waarom u 
cliëntenraadslid wilt worden. Mail dit 
naar voorzitter Mikaïl Gören 
(voorzittercr@gmail.com). 

Meer informatie
Check onze website 
clientenraadwenirotterdam.nl. 
Vragen? Neem contact op met 
Daphne Smit: 06 28 82 47 06. 

Postbus 1024, 3000 BA  Rotterdam  |  clientenraad@gmail.com  |  www.clientenraadwenirotterdam.nl
Telefonisch spreekuur: elke woensdag van 10.00  12.00 uur  |  Telefoon: 010  498 50 25
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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 de cursus Voeding & Gezondheid. 

Vitaler en energieker  
In de cursus Voeding & Gezondheid van InMovement 
leert u met voeding aan uw gezondheid te werken. 
Voeding kan helpen u fitter en vitaler te voelen. Gezond 
en bewust leven begint bij gezonde voeding. U leert in 
deze cursus hoe uw lichaam in elkaar zit. En welke 
invloed voeding daarop heeft. Zodat u makkelijker 
bewuste keuzes kunt maken en gezond kunt leven.  
U gaat aan de slag met gezonde keuzes maken bij  
eten en drinken, bewust boodschappen doen, het  
lezen van etiketten van producten en het maken van 
een maaltijdplan. 

Dit is wat u bereikt 
Voeding heeft effect op uw humeur, energie, eetlust en 
gewicht. Maar ook op uw gedachten en slaapgewoontes. 
Met de inzichten en tips uit deze cursus kunt u dingen 
aanpassen om u (weer) fijner te voelen.

Meedoen? Dit zijn de voorwaarden
De cursus Voeding & Gezondheid wordt online en op 
locatie gegeven. De online cursus duurt acht weken (1 uur 
per week) en de cursus op locatie duurt vier weken (1,5 uur 
per week). U kunt meedoen als u: . De Nederlandse taal redelijk goed beheerst . Interesse hebt in het onderwerp  

Om online mee te kunnen doen is het belangrijk dat u: . Een mobiel met Whatsapp, een iPad of computer hebt . Bekend bent met het regelen van online zaken en weet 
hoe ZOOM werkt

Aanmelden of meer informatie?  
U kunt zich aanmelden of uw vragen stellen door te 
mailen naar stichting@inmovement.nu. U kunt u ook 
telefonisch aanmelden door te bellen naar Jeanette 
Esajas: 06 15 48 47 74.
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Vraag & Antwoord
Coronaregels op gemeentelocaties en videobellen

In de rubriek Vraag & 

Antwoord behandelen  

we iedere keer een ander 

onderwerp. Deze keer: 

afspraken op gemeente

locaties en videobellen.

Ontwikkelcoaches/werkcoaches 
mogen weer op kantoor werken. 
Wat betekent dit voor u?
Nu alle coronaregels zijn verdwenen, 
kan het zijn dat u een brief ontvangt 
dat u weer op een gemeentelocatie 
wordt verwacht. Bijvoorbeeld voor 
een gesprek met uw werkcoach. 

Gelden er nog coronamaat
regelen op de gemeentelocaties?
Sinds 25 februari zijn bijna alle 
coronaregels verdwenen. Op 
gemeentelocaties hoeft u geen 
mondkapje meer te dragen en ook 
geen 1,5 meter afstand meer te 

houden. Wel blijven mondkapjes  
en handgel beschikbaar op onze 
locaties. Ook blijven de plexiglas
wanden tussen de loketten staan, 
zodat iedereen veilig onze  
locaties kan bezoeken. 

Bent u verplicht om voor een 
afspraak naar een locatie te 
komen?
Nee. Als u in quarantaine zit of tot een 
risicogroep hoort, kunt u videobellen 
met de gemeente.

Hoe werkt videobellen met de 
gemeente?
Om te kunnen videobellen heeft u een 
computer, laptop, tablet of smart
phone met camera en microfoon en 
een internetverbinding nodig. U krijgt 
een email van de gemeente met een 
tijdstip en de naam van de persoon 
met wie u een afspraak heeft. Op de 
dag en tijd van uw afspraak klikt u op 
de link ‘videogesprek starten’ in de 

email. U komt dan even in een 
digitale wachtkamer. De medewerker 
van de gemeente komt vanzelf in 
beeld en het gesprek kan beginnen.  

Hoe bereidt u zich voor op een 
videobelgesprek?
In de mail die u heeft gekregen van 
de gemeente staat een testknop. 
Hiermee kunt u van tevoren testen  
of uw camera en microfoon zijn 
aangesloten. Zorg voor een rustige 
plek en voldoende licht. Zet de 
camera op ooghoogte en houd pen en 
papier bij de hand. Wordt de verbin
ding verbroken? Sluit uw internet
browser en klik opnieuw op de 
startknop in de uitnodigingsmail. 
Houd uw DigiD bij de hand. Hier kan 
mogelijk naar gevraagd worden.

Ga voor meer informatie en tips voor 
het videobellen naar:  
www.rotterdam.nl/bestuur
organisatie/videobellen. 
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STAPbudget en  
scholingsvouchers 
In de vorige editie van de 010werkt kon u al lezen over het 

STAPbudget en de scholingsvoucher. Dit zijn subsidies 

waarmee u (deels) een opleiding, cursus of training vergoed 

kunt krijgen.  

De scholingsvoucher verloopt via de 
gemeente en vergoedt tot maximaal 
2.500 euro. U kunt deze eenmalig 
aanvragen. Het STAPbudget verloopt 
via het UWV en DUO en vergoedt tot 
maximaal 1.000 euro. U kunt dit eens 
per jaar aanvragen in een vaste 
aanvraagperiode. Twijfelt u welke 
subsidie u wilt en kunt aanvragen? 
Vraag dan advies aan uw (werk)coach. 
 
Wanneer komt u in aanmerking?
De scholingsvoucher is er voor 
inwoners van de gemeente Rotterdam 
tussen de 18 en 65 jaar.  Het STAP 

budget voor iedereen die in Neder
land woont tussen 18 en 65 jaar. Voor 
beide subsidies geldt dat de opleiding 
gericht moet zijn op werk waar nu veel 
vraag naar is. Kijk voor de volledige 
voorwaarden en andere antwoorden 
op www.stapbudget.nl en  
www.rotterdam.nl/scholingsvouchers.

Weet hoe het zit: gokken
Wint u met gokken? Geef dan aan de 
gemeente door hoeveel geld u 
gewonnen hebt. Neemt u regelmatig 
geld op in een casino of een amuse
mentshal? Of gokt u online? Dan  
moet u bijhouden hoeveel u elke 
maand uitgeeft aan gokken. En 
hoeveel u wint. De gemeente gebruikt 
deze informatie om te beoordelen of u 
recht hebt op een volledige uitkering 
of niet. Op www.rotterdam.nl/
werkenleren/wijzigingendoorgeven 
staan meer situaties die van belang 
kunnen zijn voor uw uitkering.

 

www.hallowerk.nl

HalloWerk brengt 
werkzoekenden en  
werkgevers bij elkaar!

Tip
‘Vermeld alleen vakvaardigheden op uw profiel  
die u met plezier deed. Dit kunnen ook vakvaardig
heden zijn die u bij vrijwilligerswerk hebt geleerd.’

Vacatures 
vrijwilligers
werk 010werkt

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

Vrijwilliger koken bij de stichting Seinpost 
Slinge via Unie voor Vrijwilligers (Charlois/
Pendrecht)  
Deze stichting biedt projecten aan voor wijk
bewoners, zoals taalles, inloop, maaltijdvoor
ziening en een kinderclub. In de keuken werkt u  
met andere vrijwilligers onder begeleiding van 
een professionele kok.                                                                                            
Taken: snijden en helpen bij het koken, serveren 
van de maaltijd en opruimen.  
Gevraagd: enthousiasme   
Werktijden: dinsdag en donderdag van 15.30  
tot 20.00 uur. 

Vrijwilliger bewegen met ouderen bij Dock 
(Prins Alexander/Oosterflank)
Een 55+wooncomplex zoekt iemand om een  
keer per week een beweeguurtje te geven aan  
de bewoners.
Gevraagd: iemand die enthousiast is, affiniteit 
heeft met ouderen en bewegen, zelf initiatief 
neemt en de beweeggroep zelfstandig kan 
draaien.
Werktijden: in overleg 

Vrijwilligers voor de Speeltuinen BSW  
in heel Rotterdam 
BSW zet zich in om Rotterdam leuker te maken 
door alle kinderen een leuke speelplek in de wijk  
te bieden. De organisatie zoekt vrijwilligers voor 
verschillende functies zoals het organiseren van 
activiteiten voor kinderen, verkopen van snoep, 
groenonderhoud en als toezichthouder/beheerder.
Werktijden: in overleg. 

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

Colofon: 010werkt is een uitgave van de gemeente 
Rotterdam | Redactie: Werk en inkomen, gemeente 
Rotterdam. Email: 010werktWI@rotterdam.nl 
Vormgeving: Endure Design, Amersfoort.  
Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen  
geen rechten ontleend worden.
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Boute | Peter Schmidt | iStock.
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