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Proefsamenwoning

Ouders weer aan het werk 
bij mama-lijn Fruity Pack
Dankzij de nieuwe mamalijn bij het bedrijf Fruity Pack kon Melitia Grootfaam (41) weer  

aan het werk. Want bij de mamalijn werken ze met aangepaste werkuren. Zodat moeders  

(en vaders!) hun kinderen naar school kunnen brengen en kunnen ophalen. Melitia werkt  

daar nu tijdens de schooltijden van haar jongste dochter. Ideaal volgens haar. 

Een jaar na de geboorte van haar 
jongste dochter kwam Melitia in de 
uitkering terecht.  Ze solliciteerde  
op allerlei banen maar ze werd  
niet aangenomen. Ze denkt dat  
het aan haar leeftijd lag en dat  
werkgevers haar te oud vonden. 

Tijdens schooluren
Inmiddels is er veel veranderd op  
de arbeidsmarkt. Werkgevers  
hebben dringend werknemers nodig.  
Ze willen het bepaalde groepen 
mensen makkelijker maken om aan  
de slag te gaan. Bijvoorbeeld door 

(alleenstaande) ouders werkuren  
aan te bieden tijdens schooluren.

Super geregeld
‘Ik wilde graag werken’, vertelt  
Melitia. ‘Maar ik wilde ook mijn 
dochter naar school kunnen brengen
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en kunnen ophalen. En thuis zijn als  
zij thuis is. Daarom was ik meteen 
enthousiast toen mijn contactpersoon 
van de gemeente belde over deze 
baan bij Fruity Pack. Bij Fruity Pack 
verpakken ze groente en fruit voor 
supermarkten. Ik werk vier dagen van 
9 uur ’s morgens tot 2 uur ‘s middags. 
En op woensdag van 9 tot 12 uur.  Dat 
is echt super geregeld. Het werk is ook 
leuk. Meestal sta ik bij de aardbeien. 
Ik snijd ze met de hand want ik ben 
snel. Daarna doen andere collega’s  

ze in bakjes. Soms sta ik bij ander  
fruit of vervang ik collega’s aan de 
lopende band. Bakjes erop zetten, 
vullen met fruit.’

Goed voorbeeld
Haar salaris wordt nog deels aange
vuld met een uitkering. Maar toch 
vindt Melitia het fijn om minder 
afhankelijk te zijn van een uitkering en 
weer aan het werk te zijn. ‘Ik ben blij 
dat ik een contract van 6 maanden 
heb gekregen na mijn proeftijd. Ik ben 
echt trots op mezelf. Want altijd thuis 
zitten is niks. En ik wil een goed 
voorbeeld zijn voor mijn dochters.  
De jongste had zelfs trots op school 
verteld dat ik weer aan het werk was.’

Ouders-lijn
Jobhunter Angelle Chang ziet veel 
(vaak alleenstaande) moeders en 
vaders als Melitia. Ze willen werken 
maar er ook zijn voor hun kinderen. 
‘We hebben met Fruity Pack overlegd 
hoe we dit konden oplossen’, vertelt 
Angelle.  ‘Zo zijn we op de speciale 
uren van de mamalijn gekomen. 
Melitia was de eerste die een 
proefplaatsing van een maand kreeg. 
Dat beviel goed van beide kanten. 
Inmiddels heeft ze een contract van 
een halfjaar. De proef is een succes 
want we hebben nu zo’n tien mensen 
bij de mamalijn. Ook mannen.  
Dus misschien moeten we het 
ouderslijn gaan noemen.’

Wilt u ook bij Fruity Pack aan de slag? Tijdens schooltijden of tijdens 
’gewone’ werktijden? Neem dan contact op met uw jobcoach.

Naar het buitenland? Let op! 
Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan mag u ieder jaar maximaal 28 dagen naar 
het buitenland. Dit heeft dan geen gevolgen voor uw uitkering. Maar let op: 
verblijf in het buitenland mag uw kans op betaald werk, een reintegratie
traject of een opleiding niet in de weg staan.
 
Bespreek vooraf met uw opleider, trajectaanbieder of werkgever of verblijf  
in het buitenland mogelijk is. En bespreek het daarna ook met uw contact
persoon Werk of Prestatie010. Vul na hun akkoord het formulier ‘verblijf 
buitenland’ in. 

Ga voor het formulier ‘verblijf buitenland’ en meer informatie naar  
www.rotterdam.nl/werkenleren/vakantieenbijstand.

Scholingsvoucher voor gratis opleiding, training of cursus 

In bijvoorbeeld de zorg, beveiliging en techniek is veel werk. Misschien lijkt zo’n 
baan u leuk, maar heeft u niet het juiste certificaat of diploma. Dan kunt u 
scholing krijgen. Veel korte trainingen, cursussen of zelfs mboopleidingen hoeft 
u niet zelf te betalen. Zo biedt de gemeente u bijvoorbeeld de scholings voucher 
van € 2.500. Op www.scholingsvouchers010.nl staan welke soorten scholing u 
kunt doen. Bijvoorbeeld voor verzorgende in de gezondheidszorg, beveiliger of 
monteur elektrotechnische installaties. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente  
of bel met 14 010. Of ga naar www.rotterdam.nl/scholingsvouchers. 
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Fiets mee in 
Rotterdam
Nederland is een fietsland; overal zien 
we tweewielers. En logisch, want 
fietsen is gezond en goedkoop. Toch  
is het niet voor iedereen vanzelf
sprekend om de fiets te pakken. 
Bijvoorbeeld omdat iemand nooit 
heeft leren fietsen. Herkent u dit?  
De gemeente kan u helpen. 

Fietsen is goed voor uw gezondheid. 
Het zorgt voor dagelijkse beweging en 
op de fiets leert u nieuwe plekken 
kennen. En het is gemakkelijk; de fiets 

pakt u zo mee, u kunt uw fiets op veel 
plekken neerzetten en u hoeft geen 
parkeerkosten te betalen. Om ervoor 
te zorgen dat iedereen die dat wil, kan 
fietsen, werkt de gemeente samen 
met de Rotterdamse organisatie Sezer 
in het project ‘Fiets mee!’ Met dit 
project maken mensen op een 
makkelijke manier kennis met de fiets 
en de fietscultuur in Rotterdam. 

Sezer leert deelnemers fietsen en 
veilig mee te doen in het verkeer. 

Zodat ze met vertrouwen zelf  
met de fiets op pad kunnen gaan,  
bijvoorbeeld naar hun werk of om 
boodschappen te doen. 

Aanmelden
Wilt u graag leren fietsen? Of kent  
u iemand die hiermee geholpen kan 
worden? Ga dan naar  
https://www.sezer.nl/fietsmee. 
Onderaan de pagina vindt u een 
formulier om u aan te melden.

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

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

Beslag op uw uitkering
Het is niet makkelijk om van een 
uitkering rond te komen. Wij merken 
dat veel Rotterdammers met een 
uitkering achterlopen met betalingen. 
Of ze kunnen rekeningen niet meer 
betalen doordat ze werkloos zijn 
geworden. Er ontstaat een schuld. Een 
deurwaarder of gemeente kan dan 
beslag op uw uitkering leggen.  

Beslagvrije voet en de 5% regel
Per 1 januari 2022 zijn de regels over 
beslaglegging veranderd. De beslag
vrije voet was het deel van uw 
uitkering dat u mocht houden. Dat 
ging dus niet naar de beslaglegger. Tot 
2022 was er in sommige gevallen 
geen beslag op een uitkering 

mogelijk, omdat de uitkering lager 
was dan de beslagvrije voet. Vanaf 
2022 is altijd minimaal 5% van het 
inkomen beschikbaar voor beslag. 
Daardoor kan het zijn dat u voorgaan
de jaren niet werd gekort op uw 
uitkering, maar nu wel. 

Uitbetaling beslaglegging 
De gemeente Rotterdam moet aan dit 
beslag meewerken. Zij kan op twee 
manieren het beslag uitbetalen aan de 
beslaglegger: maandelijks of jaarlijks. 
Bij maandelijkse aflossing betaalt u 
ook elke maand opnieuw incasso
kosten. Jaarlijks aflossen is dus 
voordeliger voor u. De gemeente heeft 
gekozen voor maandelijkse uitbeta
ling. Zij hoort echter rekening te 

houden met uw belang als debiteur. 
Ook wordt uw vakantiegeld een 
maand later uitbetaald. De Cliënten
raad gaat hierover vragen stellen bij 
de gemeente Rotterdam.

Meer informatie
Heeft u te maken met een beslag,  
zoek dan goed uit wat uw rechten zijn.  
Kijk op:  
https://www.uwbeslagvrijevoet.nl
www.schuldinfo.nl
www.schuldenwijzer.nl

Voor gratis rechtshulp:  
www.juridischloket.nl  
of bel: 09008020 (€0,10 per minuut). 

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 informatie over trainingen, cursussen en speciale acties die het  

makkelijker maken om werk te vinden. Dit keer gaat de rubriek over de goede effecten van  

een gezondheidstraject. 

Gezonde voeding en leefgewoonten, beter omgaan met 
stress en hulp bij beweging. U leert er alles over bij een 
gezondheidstraject. De gemeente, Coöperatie VGZ en 
lokale welzijnsaanbieders als SOL, Wmo radar en Dock 
bieden deze trajecten aan voor mensen met een 
bijstandsuitkering. De trajecten zijn succesvol; veel 
deelnemers leven na afloop gezonder en zitten lekkerder 
in hun vel.

Groot succes
De afgelopen vijf jaar deden ruim 2000 Rotterdammers 
mee aan een gezondheidstraject naar keuze. Door corona 
waren er iets minder deelnemers, maar het was nog 
steeds een groot succes. Na de cursus, aten deelnemers 
meer groenten en fruit en dronken ze minder frisdrank en 
sap. Het aantal deelnemers dat dagelijks een half uur 
bewoog nam flink toe en mensen voelden zich gezonder. 

Ook nam ernstig overgewicht (iets) af. Verder klopten 
mensen minder vaak aan bij de huisarts of de GGZ en 
gebruikten zij iets minder medicijnen.  

Deelnemen aan gezondheidstrajecten?
Ruim 800 mensen kunnen sinds 1 juni weer deelnemen 
aan een gezondheidstraject. Lokale welzijnsaanbieders 
als SOL, Wmo radar, Dock of Inmovement bieden deze 
aan. Een gezondheidstraject kunt u individueel of in een 
groep volgen, en op uw eigen niveau. De trajecten zijn in 
ieder gebied weer net even anders. Meestal duren ze 
ongeveer drie maanden. Er wordt samen met u een 
persoonlijk plan gemaakt en er zijn één tot twee keer  
per keer activiteiten waar u aan deelneemt.

Vraag uw activeringscoach van Prestatie010 of uw 
welzijnsaanbieder naar de mogelijkheden.
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Vraag & Antwoord
Proefsamenwoning

In de rubriek Vraag & 

Antwoord behandelen we 

iedere keer een ander 

onderwerp. Deze keer: de 

proefsamenwoning. Voor 

een periode van maximaal 

zes maanden kunt u  

proefsamenwonen, zonder 

dat het gevolgen heeft voor 

uw uitkering. 

Wat is een proefsamenwoning?
Bent u van plan te gaan samenwonen 
en wilt u eerst kijken hoe het gaat? 
Dan kunt u mogelijk gebruik maken 
van de proefsamenwoning. Met de 
proefsamenwoning kunt u tot een 
periode van maximaal zes maanden 
samenwonen zonder dat dat invloed 
heeft op uw of beide uitkeringen.  
Na deze periode bekijkt u of u 
definitief wil gaan samenwonen.

Wat zijn de voorwaarden voor 
een proefsamenwoning? . U heeft allebei een eigen 

woonruimte; . U heeft allebei een eigen financiële 
huishouding, zoals een uitkering of 
een andere vorm van inkomen; . U heeft geen voorbereidingen 
getroffen voor een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap; . U wordt door andere instanties niet 
als een gezamenlijke huishouding 
aangemerkt; . U heeft in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan uw verzoek niet 
eerder al gebruik gemaakt van de 
proefsamenwoning; . Uw verhuurder gaat akkoord met 
het tijdelijk niet bewonen van de 
woonruimte; . (Onder)verhuur van de woning is 
niet toegestaan.

Hoe kan ik een verzoek tot 
proefsamenwoning indienen?
Dit kan op verschillende manieren: . Telefonisch: bel naar 14 010; . Per mail: mail het naar het mail

adres dat in uw uitkerings
specificatie staat; . Schriftelijk: stuur uw verzoek naar 
Postbusnummer 1024, 3000 BA 
Rotterdam.

Wat moet ik doen bij wijzigingen 
in mijn persoonlijke situatie? 
Verandert er iets in uw persoonlijke  
of financiële situatie, of uw 
woonsituatie, geef dit dan binnen 
twee weken door aan de gemeente. 
Deze veranderingen hebben vaak 
gevolgen voor de hoogte en de duur 
van uw bijstandsuitkering. 

Kijk voor meer informatie op  
www.rotterdam.nl/werkenleren/
wijzigingendoorgeven.
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800 euro energietoeslag
Rotterdammers met een laag inkomen 
kunnen nu de energietoeslag 
aanvragen. De energietoeslag is een 
steuntje in de rug bij het betalen van 
de gestegen energierekening. Heeft u 
de energietoeslag al ontvangen? Dan 
kent u vast nog iemand die er ook voor 
in aanmerking komt. Vertel hem of 
haar over de energietoeslag! Dan kan 
de gemeente deze uitkeren aan zoveel 
mogelijk Rotterdammers die ervoor in 
aanmerking komen. 

Het aanvragen van de energietoeslag 
doet u digitaal met DigiD. Heeft u 
graag hulp bij uw aanvraag? Bel dan 
met 14 010, of ga naar de Vraagwijzer 
of het Huis van de Wijk bij u in de 
buurt. 

Kijk voor meer informatie op  
rotterdam.nl/energietoeslag.  

Weet hoe het zit:  
Stortingen en  
bijschrijvingen  
op uw rekening

Is er geld op uw bankrekening gestort 
of bijgeschreven? Bijvoorbeeld omdat 
u geld aan iemand had geleend of  
iets heeft verkocht op Marktplaats?  
Dan moet u deze bedragen kunnen 
uitleggen en bewijzen waarom u  
deze gekregen heeft. De gemeente 

beoordeelt dan of het inkomsten  
zijn, en of het verrekend moet  
worden met uw uitkering. Kijk op  
www.rotterdam.nl/werkenleren/
wijzigingendoorgeven voor meer 
situaties die belangrijk zijn voor  
uw uitkering. 

Vacatures 
vrijwilligers-
werk 010werkt

Zoekt u vrijwilligerswerk voor bijvoor
beeld uw Prestatie010? Misschien vindt u 
deze vacatures interessant. Meer weten? 
Kijk op www.zorgzaam010.nl. Doe daar 
ook de test om te kijken welk vrijwilligers
werk goed bij u past. 

Vrijwilliger gastvrouw/gastheer service en 
info bij Bibliotheek (Rotterdam Centrum)
Bij de Bibliotheek worden boeken en andere 
materialen uitgeleend en activiteiten  
georganiseerd. 
Taken en werkzaamheden: bezoekers 
verwelkomen, hen de weg wijzen, de zelfservice 
apparaten uitleggen en wijzen op 
informatiemateriaal.
Gevraagd: goede beheersing van de Nederlandse 
taal en servicegerichtheid.
Werktijden: zaterdag en zondag van 13.0016.00u 
(1 dagdeel is ook mogelijk).

Vrijwilliger met technisch inzicht bij 
Gemiva - SVG (Oud Charlois)
Werk en activiteitencentrum de Hoekmaat zoekt 
een vrijwilliger in de fietsenmakerij die helpt bij 
het plakken van banden en nakijken van remmen 
en versnellingen, en af en toe op de houtwerk
plaats ondersteunt.
Gevraagd: technisch inzicht, affiniteit met de 
doelgroep, sociaal. 
Werktijden: in overleg. 

Vrijwilliger koken voor thuisloze jongeren 
bij Stichting Mara (Oude Noorden)
OPstap organiseert eens in de twee weken een 
warme lunch voor Rotterdamse dak en thuisloze 
jongeren en zoekt vrijwilligers om boodschappen 
te doen, de maaltijd te bereiden (en mee te eten) 
en op te ruimen. 
Gevraagd: affiniteit met de doelgroep, betrouw
baar, betrokken en inlevingsvermogen, goed 
kunnen koken met een klein budget.
Werktijden: 1 á 2 keer per maand op maandag  
van 10.0016.00u

Algemene vragen over Prestatie010?
Bel naar 010 – 498 15 70. 

 
HalloWerk brengt 
werkzoekenden en  
werkgevers bij elkaar!

‘Wees zichtbaar! Voeg een profielfoto toe aan uw 
HalloWerk account en laat uzelf zien. Zie het als een 
eerste stap naar kennismaking met een werkgever.’

www.hallowerk.nl

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.
Fotografie: Nico te Laak | Arnoud Verhey |  
Joep Boute | René Castelijn | Irene Hoekstra |  
Jan van der Ploeg.
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