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MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 12.30 EN 13.30 - 17.30 UUR

OP AFSPRAAK, TEL. 020 - 64 15 308

Bovenkerkerweg 43
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■ Orthopedisch Schoeisel

■ Semi-Orthopedisch Schoeisel

■ Prothese en Orthese

■ Verbandschoeisel

■ Allergeen-vrij schoeisel

Confectie schoeisel ■

Steunzolen ■

Sportorthopedie ■

Sportvoetbedden ■

Schoenreparatie ■

■ Aanpassing Confectieschoeisel ■

GRATIS ABONNEMENT
Ontvangt u een uitkering en woont u in de regio Amstelveen

en wilt u dit blad 4x per jaar gratis ontvangen?
Vul dan onderstaande bon in en stuur deze naar;

Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140  1186 KX Amstelveen

U kunt het gedrukte blad ook per e-mail aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

Van de website kunt u het in pdf formaat downloaden
(Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)

BON VOOR GRATIS ABONNEMENT

Naam…………………………….Voorletters…………..

Straat/nr………………………………………………….

Postcode/plaats:…………………………………………
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Dit blad is gratis voor gerechtigden en 
geintereseerden. Mocht u toezending niet 
langer op prijs stellen, wilt u dit dan aan 
ons doorgeven?
Het overnemen van teksten uit dit blad is 
toegestaan mits bronvermelding.

Voorwoord
Blijf bewegen5 
Eenzaamheid te lijf 
Zorgeloze vakantie’s 
Uitleg vrijwilligerswerk 
Meer banen Inspectie 
controleert
Beschut werk 
Bestaans minimum 
Jelanie
Hulp in plaats van
Wilt U ook bewegen 
Laaggeletterdheid 
Noodkreet
Nieuwe campagne 
Depressie
Kledingbank
Genoeg om van te leven 
22 2016
Overstappen
Recept



Met vragen op het gebied van de
sociale zekerheid over onder
andere;

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

( dreigende ) werkloosheid

reïntegratie

Algemene nabestaande wet

Algemene bijstandswet

Zorgverzekering

W.M.O.

en nog vele andere onderwerpen
kunt u terecht in wijkcentrum

DE BOLDER 
Groenhof 140
gratis advies

Sociaal Steunpunt Amstelveen
SPREEKUUR

Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur
Alleen via een tel. afspraak kunt u op
andere dagen terecht
Deze afspraak kunt u maken op
dinsdag tussen 10 en 12 uur op
Tel 020 647 1509

Volg ons op face book
www.sociaal-steunpunt-
amstelveen.nl
Klick op de link

De vragen kunt u  ook mailen
naar ons e-mailadres.

Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com

Voor iedereen die op medische
indicatie moet zwemmen in extra
verwarmd water onder leiding van
een fysiotherapeut.
Dit kan elke dinsdag in zwembad

DE MEERKAMP

Van 18.15 tot 19.15 uur.
Er zijn weer enkele plaatsen vrij
Meer weten..........
Neem even contact op met 

Ans van den Boogaard
020 6410278

Of
Nelleke Brand
020 6477663
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Ans van den Boogaard, Jaap Prent, Ed Dieckmann, Ria 
Teunissen, Berna Ettes,Jan Wilkens, Ineke v.d. Elst, Johan Kwa, 
Nelleke Brand, Marian Brouwer, Wimvan Oosterom en Henk 
Bleekemolen, zijn de vrijwilligers die het afgelopen jaar
met veel inzet en enthousiasme hun bijdragen aan het Sociaal 
Steunpunt belangeloos hebben gegeven. Ook in 2017 willen en 
zullen zij dat met veel plezier doen.
Wim van Oosterom,
Voorzitter.

          Alle medewerkers van het 
SOCIAALSTEUNPUNT AMSTELVEEN

         U ziet ze hierboven met naam
wensen u een gezond en gelukkig 2017

met allen die u lief zijn
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BLIJF BEWEGEN, OOK MET
EEN BEPERKING.

'Boccia, roeien, tafeltennis? Er zijn
meer sporten mogelijk dan u denkt!'
Juist voor mensen met een lichame-
lijkebeperking kan bewegen erg
zinvol zijn. Vooral sporten waarmee
je kracht en conditie traint, hebben
positieve effecten op de gezondheid.
Dat blijkt uit een onderzoek van
NIVEL (Nederlands Instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg).

Door regelmatig te sporten kunnen
uw klachten verminderen.
Denk hierbij aan klachten die te
maken hebben met uw aandoening.
Maar ook de klachten die een gevolg
zijn van uw handicap kunnen sterk
verminderen. Een verminderde
conditie, bijvoorbeeld. Daarnaast
verkleint u de kans om inactief te
worden. Iets wat bij mensen met een
lichamelijke beperking vaak voo-
komt.nactiviteit versterkt uw klachten
niet alleen, maar zorgt vaak ook
voor nieuwe klachten. Denk aan
overgewicht, diabetes, hart- en vaat-
ziekten.Maar weinig bewegen kan
ook psychische klachten
veroorzaken, zoals een depressie.
Bewegen is dus juist voor mensen
met een lichamelijke beperking erg
belangrijk.

Meer sportmogelijkheden.
Ook de overheid vindt het belangrijk
dat mensen met een lichamelijke
beperking blijven bewegen. Daarom
gaat zij investeren in meer sportmo-
gelijkheden voor deze groep.
Dit doet zij samen met sportaanbie-
ders

door heel Nederland. Het doel
is om trainingen op maat aan te
bieden, waarbij uit wordt gegaan
van iemands mogelijkheden, niet
van de beperkingen. NIVEL-onder-
zoeker Chantal Leemrijse: 'Trainers
moeten hierbij goed overleggen met
de sporter zelf wat hij of zij wil, kan
en mag, en welke hulp gewenst is.'
Wel eens gedacht aan deze spor-
ten?

Boccia:
een sport voor mensen met cere-
brale parese en mensen met een
zware motorische beperking.
Het spel lijkt qua vorm op jeu de
boules en vraagt om tactisch
inzicht. Het is een indoor-balsport
waarbij iedere speler met 6 rode of
blauwe ballen probeert zo dicht
mogelijk bij de witte bal, de jack,
terecht te komen. Je kunt het zowel
individueel als in een team spelen.
www.boccia.nl of www.gehandicap-
tensport.nl.

Roeien:
een zeer geschikte sport voor
vrijwel iedereen met een beperking,
omdat je het zittend doet.
Bij het roeien maak je een vloeien-
de beweging zonder echte piekbe-
lasting.Hierbij gebruik je veel spier-
groepen tegelijk. Deze sport is
geschikt voor blinden en
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maar ook voor mensen met een
lichamelijke beperking. Daarnaast is
deze sport geschikt als revalidatie en
om spierkracht en conditie op te bou-
wen.Voor aanpassingen aan een
boot of hulpmiddelen voor een roeier
is meestal wel een oplossing te
vinden.
www.knrb.nl

Tafeltennis:
een sport die geschikt is voor men-
sen
met een (zware) lichamelijke
handicap of een verstandelijke
beperking. Tafeltennis wordt op veel
revalidatiecentra en mytylscholen
(aangepaste scholen voor kinderen
met een handicap) gespeeld. Maar
je kunt ook tafeltennissen bij een
vereniging. Door te tafeltennissen
train en verbeter je je oog-handcoör-
dinatie,evenwicht en reactievermo-
gen.Bij de meeste verenigingen
trainen mensen met en zonder handi-
cap samen. Dit kan heel goed,
want als het nodig is zijn er aange-
paste sportregels. Voor mensen die
liever alleen met andere mensen met
een beperking sporten zijn er in
Nederland een tiental paratafeltennis-
verenigingen.
www.nttb.nl

Kijk voor meer bijzondere sporten in
de folder 'Sporten kan iedereen:
sportmogelijkheden voor mensen
met een handicap'.
Zin gekregen om zelf te beginnen?
Deze artikelen zijn zeker het lezen
slechtzienden,waard:
" Hockey en andere sporten
voor gehandicapten

"Onbeperkt(e) buitensporten
Sport u, ondanks uw lichamelijke
beperking, en heeft u tips voor
anderen? Laat het ons weten in een
reactie.
Bron:
http://www.nivel.nl/nl/nieuws/ook-
voor-
mensen-met-een-lichamelijkehandi...

EENZAAMHEID TE LIJF
MET VRIENDENENZO.NL

'Op VriendenEnzo kun je terecht
voor vrienden of daten'
Opeens word je chronisch ziek en
kun je niet meer meedoen. Behalve
dat je er financieel op achteruitgaat,
verandert ook je sociale leven.
Eenzaamheid ligt op de loer. Bianca
(42, WGA) maakte dit zelf mee en
bedacht daarom de website
www.vriendenenzo.nl.
Bianca heeft veel moeten inleveren
door haar chronische ziektes.
Ze vertelt: 'Het ergste vind ik het
dat ik niet meer mee kan doen.
Als alleenstaande moeder heb ik al
mijn tijd en energie nodig voor mijn
werk, 2 dagen per week, en daar-
naast het draaiende houden van
mijn gezin. Sporten, afspreken, het
lukt niet meer. Dus weg zijn mijn
sociale contacten.'

Op zoek naar online vrienden
'In 2014 raakte ik door mijn gezond
mijn baan kwijt



6

Eenzaamheid kreeg in die tijd veel
aandacht in de media. Ik voelde die
eenzaamheid zelf ook en ging op
zoek naar websites om in contact te
komen met mensen. Ik zocht een
site waar ik vrienden kon vinden om
leuke dingen mee te doen, maar ik
vond niets wat bij me paste. Toen
heb ik zelf een site
ontwikkeld:www.vriendenenzo.nl. Ik
heb deze site zelf gefinancierd, zo
belangrijk vind ik het. Op
VriendenEnzo kun je terecht voor
vrienden of daten.'

Hoe werkt VriendenEnzo?
'Aanmelding is gratis en je krijgt
direct 10 munten om oproepen te
plaatsen. Zo kun je eerst kijken of
het wat voor je is. Je maakt een
profiel aan voor het vinden van
vrienden of daten, of allebei.
Na het aanmaken van een profiel
kun je een oproep plaatsen in
7 verschillende categorieën: sporten,
uitgaan, vakantie, kinderen/oppas,
60-plus, feestdagen en overig.
Je kunt natuurlijk ook zoeken naar
andere oproepen of zoeken op
profielen. Op dit moment zijn er
ongeveer 300 profielen aangemaakt

Website voor iedereen.
'Ik vind het belangrijk dat de website
toegankelijk is voor iedereen die

serieus op zoek is naar sociale
contacten, maar het mag niet te
duurzijn. Over het algemeen zijn
het ouderen die eenzaam zijn, maar
ook zieke mensen, zoals ik. En die
hebben vaak niet veel geld. Veel
acties op de site zijn gratis, of
kosten weinig geld. Mijn droom is
dat mijn site kan bijdragen bij het
vinden van een maatje of partner.'

ZORGELOZE VAKANTIES.
Het Vakantiebureau verzorgt vakan-
ties op prachtige locaties in
Nederland. Speciaal voor mensen
die in het dagelijks leven extra zorg
of begeleiding nodig hebben. Zodat
het een zorgeloze vakantie wordt.

Vakanties met zorg
Voor mensen die veel hulp nodig
hebben bij de dagelijkse persoon-
lijke of verpleegkundige zorg. Ook
uw partner is welkom.

Vakanties voor mensen met een
visuele beperking
Vakantiehotel Dennenheul in
Ermelo is volledig aangepast voor
slechtzienden en blinden en voor-
zien van alle comfort.

Vakanties voor mantelzorgers en
thuiswonende partner met
dementie
Mantelzorgers en hun thuiswonen
de partner met dementie kunnen
samenvakantie vieren
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De continue zorgbehoefte kan de
dagelijkse verzorging van uw partner
met dementie heel zwaar
maken. Tijdens uw vakantie kunt u
die zorg overlaten aan deskundige
vrijwilligers, die zeer goed op de
hoogte zijn hoe ze om moeten gaan
met mensen met dementie.

Vakanties voormensen met zorg
tot 65 jaar
In de eerste week van augustus en
in de laatste week van november
zijn er speciale vakantieweken voor
mensen tot 65 jaar, die zorg nodig
hebben. Deze weken zijn speciaal
voor mensen die (veel) zorg nodig
hebben en/of rolstoelgebonden zijn.
Het recreatieprogramma tijdens
deze weken is aangepast aan de
leeftijd.

Vakanties voor mensen met een
licht verstandelijke beperking
In de zomer kunnen de gasten 4
weken lang terecht in Lunteren voor
een vakantie vol creatieve activitei-
ten,muziek- en zangavonden, spel-
letjes en uitstapjes in de mooie
omgeving.

De vakanties worden mogelijk
gemaakt door de inzet van zo'n
1.400 vrijwilligers per jaar.

Kijk voor meer informatie op de
website van Het Vakantiebureau.
Adresgegevens
Telefoon:
0318-486610
E-mail:
info@hetvakantiebureau.nl

UITLEG OVER
VRIJWILLIGERSWERK.

'Mag ik vrijwilligerswerk doen?
Heeft dat gevolgen voor mijn uitke-
ring?'
Wilt u vrijwilligerswerk doen? En
heeft u een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering? Meld dit dan
gewoon bii UWV. Dat is namelijk in
uw eigen voordeel.

De regels rondom vrijwilligerswerk
zijn niet altijd duidelijk. Mensen met
een arbeidsongeschikt-heidsuitke-
ring denken wel eens dat het niet
mag of dat je wordt gekort op je
uitkering. UWV Perspectief zet de
belangrijkste regels op een rij.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als
ik een uitkering voor arbeidson-
geschiktheid ontvang?
Ja, dit mag. Het is uw eigen keuze.
De enige regel die UWV hanteert, is
dat u het doorgeeft aan UWV,
binnen een week nadat u met het
werk bent gestart. U moet immers
alles doorgeven aan UWV wat
mogelijk van invloed is op de uitke-
ring.
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Waarom moet ik doorgeven aan
UWV als ik vrijwilligerswerk doe?

Deze meldplicht geldt voor álle men-
sen met een arbeidsongeschiktheids-
uitkering. Omdat het doen van
vrijwilligerswerk iets kán zeggen
over uw mogelijkheden en beperkin-
gen op de arbeidsmarkt.
Misschien blijkt door het vrijwilligers-
werk dat u goed bent in telefonisch
dingen regelen, ook al heeft u
ernstige rugklachten. Dat kan dan
misschien helpen bij de zoektocht
naar een (gedeeltelijke) baan.
Het is kortom in uw voordeel.
Door vrijwilligerswerk kan meer
duidelijkheid komen over wat u nog
wel kunt.

Kan UWV me verbieden om 
vrijwilligerswerk te doen?
Nee, dat kan niet. UWV gaat juist
soepel om met de mogelijkheden om
vrijwilligerswerk te doen. Dit is zeker
het geval bij werk voor goede doelen.
Het kan immers een verrijking
zijn voor uzelf en voor de samenle-
ving.

Kan ik gekort worden op mijn uit-
kering als ik vrijwilligerswerk doe?
Nee, dit kan niet. U kunt alleen een
boete krijgen als u niet binnen 1
week hebt gemeld dat u vrijwilligers-
werk doet. U hebt als arbeidsonge-
schikte namelijk wel een informatie-
plicht: u móet UWV melden als u
vrijwilligerswerk wilt gaan doen.
UWV moet namelijk altijd kunnen
beoordelen of het ook echt om vrijwil-
ligerswerk gaat. En sowieso moet
de werkcoach van UWV bij de bege-
leiding

rekening houden met mogelijk 
gewijzigde omstandigheden.

Ben ik verplicht om vrijwilligers-
werk
te doen als ik een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering ontvang?
Nee, dat bent u niet. Voor mensen 
met een bijstandsuitkering kan die 
verplichting er soms wel zijn.
Maar voor mensen met een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering geldt dat 
niet.

Wat beschouwt UWV eigenlijk als 
vrijwilligerswerk?
Het is werk:
"waarvoor u niet betaald krijgt (op 
een mogelijke onkostenvergoeding 
na) en waarvoor u ook geen beta-
ling kunt verwachten;
"dat u doet voor een maatschappe-
lijke organisatie; "dat u (of iemand 
anders) niet eerder voor loon deed. 
Voldoet het werk dat u doet niet aan 
bovenstaande eisen, dan is het 
geen vrijwilligerswerk. Vraag daar-
om altijd aan uw arbeidsdeskundige 
of adviseur werk of het werk dat u 
wilt gaan doen echt vrijwilligerswerk 
is.

Kan het gevolgen hebben voor
mijn arbeidsongeschiktheidsuit-
kering als ik zelf een stichting of
goed doel wil opzetten?
Hiervoor geldt dezelfde regel: meldt
binnen 1 week na de start dat u dit
wilt doen. UWV laat u de keuze of u
het wilt en kunt. En áls u het kunt,
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dan wordt er alleen gekeken wat 
het betekent voor uw mogelijkhe-
den en beperkingen op de arbeids-
markt.

Wat als ik geld verdien met mijn 
hobby?
Hiervoor gelden dezelfde regels als 
voor de onkostenvergoeding voor 
vrijwilligerswerk. De maximale 
onkostenvergoeding is € 150
per maand of € 1.500 per jaar, 
inclusief reiskosten. Ook geldt er 
een maximale vergoeding
per uur. Lees meer hierover op 
uwv.nl.

Meer banen en meer koop-
kracht in 2017.

Het gaat beter met Nederland en 
dat gaat vrijwel iedereen in 2017 
merken. Ruim 90 procent van de 
mensen gaat er in 2017 op vooruit. 
De werkloosheid is deze maand op 
het laagste punt in vier jaar. 
Ouderen en uitkeringsgerechtigden 
dreigden minder te profiteren van 
het aantrekken van de economie. 
Het kabinet besteedt daarom 1,1 
miljard euro aan de reparatie van 
hun koopkracht. Voor werkende 
ouders wordt de kinderopvang 
goedkoper.

Jongeren vanaf 21 gaan vanaf 2017
richting een volwaardig loon.
Daarnaast trekt het kabinet structu-
reel 100 miljoen euro extra uit om de
armoede onder kinderen te bestrij-
den.

Minister Asscher en staatssecretaris
Klijnsma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid schrijven dat van-
daag  in de beleidsagenda 2017 die
met de begroting aan de Tweede
Kamer is gestuurd.Voor veel mensen
zijn de crisisjaren zwaar geweest,
financieel maar ook vanwege het
gebrek aan zicht op verbetering.
Gelukkig gaat het weer beter met de
economie. De werkloosheid bevindt
zich met 5,8 procent op het laagste
percentage sinds het aantreden van
het kabinet. Er werken 122 duizend
extra werkenden sinds het begin van
het jaar en de 45-plussers, die het
lang extra lastig hadden, zien de laat-
ste maanden hun kans op werk weer
toenemen. Ook zal vrijwel iedereen
volgend jaar wat meer in de porte-
monnee hebben.

Het kabinet hecht eraan dat iedereen 
merkt dat het beter gaat. In het voor-
jaar leek slechts 13 procent van de 
ouderen het wat ruimer te gaan 
krijgen. Nu het kabinet 1,1 mil-jard 
uittrekt voor de koopkracht van 
ouderen en uitkeringsgerechtigden 
gaat 78 procent van de ouderen en 
95 procent van de uitkeringsgerech- 
tigden er op vooruit.
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Zo gaan ouderen minder belasting 
betalen. En stijgen de huur- en 
zorgtoeslag, hier profiteren de lage 
inkomens van. Voor werkende 
ouders wordt de kinderopvang 
goedkoper. Ouders met een laag 
inkomen krijgen financieel een extra 
steuntje doordat het kindgebonden 
budget stijgt voor het eerste en 
tweede kind.
Om armoede onder kinderen tebe-
strijden trekt het kabinet structureel 
100 miljoen uit. Dit geld gaat in 
natura via de gemeenten en fond-
sen als het jeugdcultuurfonds en 
stichting Jarige Job naar de kinde-
ren die het nodig hebben, zodat 
schoolreisjes en sportlessen ook 
voor hen bereikbaar worden.

Ondanks de aantrekkende econo-
mie,is er nog veel te doen, zegt 
minister Asscher. Er zijn nog altijd 
teveel mensen werkloos. Om ieders 
arbeidskansen te verbeteren, gaat 
het UWV meer persoonlijke dienst-
verlening geven aan de mensen die 
dat nodig hebben. Het kabinet 
neemt maatregelen om het beschut 
werk binnen de gemeenten verder 
te versterken. Werkloze vijftigplus-
sers krijgen ook in 2017 een steun-
tje in de rug van boegbeeld John de 
Wolf en de bijbehorende maatrege-
len van het kabinet. Het lage inko-
mensvoordeel (LIV) maakt het voor 
werkgevers aantrekkelijk om men-
sen met een laag inkomen (tot 120 
% van het minimumloon) in dienst 
te nemen en te houden.

Vluchtelingen die hier mogen blijven 
moeten zo snel mogelijk aan de slag 

om een bijdrage te leveren aan de
samenleving. Zij worden daarom
direct gescreend op hun diploma's
en arbeidsverleden en krijgen zoveel
als mogelijk een woonplek in een
regio waar ook werk voor hen is.
Vluchtelingen die nog geen status
hebben kunnen makkelijker en snel-
ler als vrijwilliger aan de slag.
Zo kunnen ze kennis maken met de
taal en arbeidsmarkt en tegelijkertijd
een bijdrage leveren.
Voor alle nieuwkomers wordt het
traject rond de participatieverklaring
de verplichte start van het inburge-
ringstraject. Op die manier worden
ze gewezen op hun rechten en
plichten en de fundamentele
waarden van de onze samenleving.

Inspectie SZW controleert
aanpak gezond en veilig
werk bij nieuwe
zorginstellingen.

Van half september tot eind
december 2016 voert de Inspectie
SZW inspecties uit bij nieuwe
zorginstellingen. Daarbij controleert
ze of deze werkgevers hun beleid
voor gezond en veilig werk op orde
hebben. Zo gaat de Inspectie na of
de 'nieuwe toetreders' de wettelijk
verplichte risicoinventarisatie en -
evaluatie (RI&E) hebben met het
bijbehorende plan van aanpak.
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Daarbij is er speciale aandacht voor 
de aanpak van werkdruk en van 
agressie en geweld. Te hoge werk-
druk en blootstelling aan agressie 
en geweld zijn veelvoorkomende 
oorzaken van psychosociale 
arbeidsbelasting. Dit zorgt voor zo'n 
50% van het werkgerelateerde ziek-
teverzuim in de zorgsector.

zelfinspectie.nl
Werkgevers kunnen met de zelfin-
spectie tools van de Inspectie SZW 
in een aantal stappen checken of 
hun aanpak voldoet aan de wette-
lijke verplichtingen voor veilig en 
gezond werk. Met deze tools is het 
mogelijk om 'met de ogen van een 
inspecteur' te kijken naar de eigen 
aanpak op thema's als arbozorg en 
psychosociale arbeidsbelasting. 
Hieronder vallen werkdruk, agressie 
en geweld, en ongewenste 
omgangsvormen zoals pesten op 
het werk, (sexuele) intimidatie en 
arbeidsdiscriminatie. De tools bevat-
ten ook links naar meer informatie. 
De digitale tools zelfinspectie arbo 
op orde en de zelfinspectie werk-
druk en ongewenst gedrag zijn te 
vinden op zelfinspectie.nl

meer informatie
Op arboportaal.nl van de Rijks-
overheid is veel informatie te vinden 
over gezond en veilig werken. De 
site bevat naast uitleg van Arbowet-
geving, nieuws en tips ook tal van 
links naar nuttige instrumenten. Op 
sites van sociale partners in de zorg 
staat ook de nodige informatie, 
zoals links naar een branchespeci-
fieke RI&E en arbocatalogus.

Op rie.nl zijn instrumenten te vinden 
die vanuit de branche voor verschil-
lende deelsectoren zijn ontwikkeld 
om een RI&E en plan van aanpak 
op te stellen.

Wettelijke verplichting
beschut werk en 
vereenvoudiging Wet 
banenafspraak.
Gemeenten worden volgend jaar 
verplicht om mensen die niet in een 
gewone werkomgeving kunnen 
werken beschut werk aan te bie-
den. In de Wet zit ook de mogelijk-
heid dat mensen bij wie op de 
werkplek wordt vastgesteld dat zij 
niet het wettelijk minimumloon kun-
nen verdienen, worden opgenomen 
in het doelgroepregister, via de 
zogenaamde Praktijkroute.
Naar verwachting vormen de resul-
taten van het lopende onderzoek 
naar de Praktijkroute een onderbou-
wing van deze keuze zodat beide 
maatregelen gelijktijdig op de 
beoogde datum van 1 januari 2017 
in werking kunnen treden.
De ministerraad stemde in met het 
wetsvoorstel van staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het voorstel ligt 
voor advies voor bij de Raad van 
State.
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Met de invoering van de Participa-
tiewet per 1 januari 2015 krijgen 
gemeenten geld voor mensen die 
uitsluitend in een beschutte om-
geving onder aangepaste omstan-
digheden op de arbeidsmarkt  

kunnen participeren. Uit een onder-
zoek van de Inspectie SZW blijkt dat 
het aantal gerealiseerde beschut 
werkplekken in gemeenten ver 
achterblijft bij de verwachtingen.
In een brief aan de Tweede Kamer 
kondigde de staatssecretaris voor de 
zomer daarom aan gemeenten 
wettelijk te gaan verplichten beschut 
werk te organiseren. Daarbij krijgen 
mensen de mogelijkheid om zelf een 
advies beschut werk bij UWV aan te 
vragen. De Praktijkroute moet ervoor 
zorgen dat de plaatsing van mensen 
met een arbeidsbeperking met 
minder bureaucratie kan verlopen.

Bestaansminimum 
schuldenaar beter geborgd.

over om van te leven. Deurwaar-
ders en bepaalde overheidsinstan-
ties kunnen op het inkomen van 
mensen met schulden beslag 
leggen, maar zij moeten er ook 
altijd voor zorgen dat er een basis-
budget overblijft om zaken als 
voedsel, kleding en onderdak van 
te betalen. Op dat basisbudget 
(beslagvrije voet)  mag geen 
beslag worden gelegd. Bij de 
berekening van de hoogte van dat 
beslagvrije bedrag gaat het vaak 
mis, waardoor tienduizenden huis-
houdens te weinig overhouden.

Met het wetsvoorstel vereenvoudi-
ging beslagvrije voet willen staats-
secretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en 
minister Van der Steur van Veilig-
heid en Justitie dat de beslagvrije 
voet beter wordt vastgesteld en 
gehandhaafd. De ministerraad heeft 
hiermee ingestemd. Nu is de hoogte 
van de beslagvrije voet afhankelijk 
van een aantal factoren, zoals de 
hoogte van de huur, van toeslagen 
en het inkomen. Dat gaat vaak mis. 
Schuldenaren reageren vaak niet op 
verzoeken om informatie. Bovendien 
werken schuldeisers vaak langs 
elkaar heen. Zo kan de Belasting-
dienst toeslagen terugvorderen Tienduizenden huishoudens met 

schulden houden te weinig geld
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terwijl een deurwaarder tegelijkertijd 
beslag legt op inkomen. Als de 
nieuwe wet in werking treedt, kan 
een deurwaarder op een eenvoudi-
gere manier de benodigde gegevens 
voor de berekening van de beslag-
vrije voet achterhalen. Hij hoeft 
daarvoor alleen nog maar te weten 
hoe hoog het inkomen is van de 
schuldenaar en wat de leefsituatie is 
(met hoeveel mensen hij een 
huishouden deelt).
Latere beslagleggers op hetzelfde 
inkomen moeten zich voegen naar 
deze berekening. Verschillende 
beslagleggers, zowel overheids-
instanties als particulieren, moeten 
rekening houden met elkaars 
beslagen. Zo moet de wet er voor 
zorgen dat de beslagvrije voet beter 
wordt vastgesteld en dat elke be-
slaglegger hier rekening mee houdt.

JELANIE (26) IS EEN
JONGE MANTELZORGER.

'Het is voor mij normaal om voor 
mijn vader te zorgen'
De vader van Jelanie, Eugène van 
Wijk, heeft een aangeboren spier-
ziekte: spierdystrofie van Becker. 
Jelanie (26) zorgt samen met haar 
moeder voor hem. 'Mijn vader zit in 
een rolstoel en kan zich nauwelijks 
bewegen. Zijn longspieren
laten het gedeeltelijk

afweten waardoor hij beademing 
nodig heeft. Zijn nieren functioneren 
niet goed, 4 keer per week is dialy-
se nodig', aldus Jelanie, die nog 
thuis woont en veel voor haar vader 
doet. 'Voor mij is het normaal om 
voor mijn vader te zorgen. Ik maakte 
toen ik 3 was al de deur voor hem 
open, het is zo gegroeid. Pas toen 
ik 9 was, werd ik me ervan bewust 
dat het bij ons anders was dan bij 
vriendinnetjes.'

Complex
Ondertussen ondersteunt Marian, 
de moeder van Jelanie, haar man 
24 uur per dag. 'De ziekte en de 
apparatuur zijn complex', aldus 
Jelanie, 'maar mijn moeder weet 
precies wat mijn vader nodig heeft. 
Ook ik weet precies wat ik moet 
doen als hij bijvoorbeeld bepaalde 
bewegingen met zijn handen maakt 
of bepaalde seintjes geeft. Daardoor 
kunnen wij goede zorg bieden en 
ondanks alle beperkingen toch ge-
woon op vakantie of een dagje weg.

Kind zijn
'Natuurlijk heeft het zorgen voor je 
vader effect op je leven als kind, 
maar ik kon alles gewoon doen en 
nu nog steeds', aldus Jelanie. 'Mijn 
vader vindt dat ik zo veel mogelijk 
mijn eigen leven moet leiden. Ik ben 
er voor hem, maar doe ook mijn 
eigen dingen.' Jelanie is door de 
situatie wel sneller volwassen 
geworden, vindt ze zelf. En ze 
piekert soms ook. 'Je weet dat het 
achteruit gaat. Maar ik kan het 
meestal weer snel loslaten, vooral 
omdat mijn moeder heel sterk en



14

positief is. Overal is een oplossing 
voor, zegt ze altijd, en dat blijkt ook 
zo te zijn.'

Jelanies tips
'Zorg dat er iemand naast je staat. 
Iemand op wie je kunt bouwen en 
die je ook praktische tips geeft.
Dat hoeft geen lotgenoot te zijn.
Ik was eens op zeilkamp met jonge 
mantelzorgers. Het zeilen vond ik 
leuk, maar aan de zware gesprek-
ken had ik geen behoefte. Ik was 
uit, ik wilde het wel eens over iets 
anders hebben. En denk 'out-of-the-
box'. Dat heb ik van mijn ouders en 
deze situatie geleerd. Waarom zou 
je met een beperking bijvoorbeeld 
niet op vakantie kunnen? Informeer 
bij zorgorganisaties, er zijn zo veel 
mogelijkheden!'

Jonge mantelzorgers op tv
De VPRO zend al een aantal jaren 
een tv-serie uit over Bikkels: jonge 
mantelzorgers die voor een langdu-
rig ziek of gehandicapt gezinslid zor-
gen. De afleveringen kunt u terug-
zien op internet.

Meer weten over jonge 
mantelzorgers?
Mezzo is de landelijke vereniging 
die opkomt voor iedereen die zorgt 
voor een ander, als mantelzorger of 
zorgvrijwilliger. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen hier terecht op een 
speciale jongerensite met handige 
websites, lees- en kijktips.

Hulp in plaats van incasso.

Iedereen die in Nederland woont
en/of werkt is verplicht een zorgver-
zekering af te sluiten. Mensen die
ondanks het aanbod om een
betalingsregeling te treffen hun zorg-
premie langer dan zes maanden niet
betaald hebben, worden door hun
zorgverzekeraar aangemeld bij het
Zorginstituut Nederland.
Zorginstituut Nederland is bevoegd
om de premie via de werkgever of
uitkeringsinstantie op het loon of
uitkering in te houden. Het gaat 
daarbij om de zogenaamde
bestuursrechtelijke premie.
Deze premie ligt hoger dan de
gemiddelde premie die zorgverzeke-
raars vragen. Dit gebeurt om de
kosten voor deze regeling niet te
leggen bij mensen die hun premie
wel betalen. Daarnaast worden
mensen zo ontmoedigd om hun
betalingsachterstand op te laten
lopen. Aan de ene kant moet deze
premie niet zo hoog zijn dat de
schulden van de wanbetaler alleen
maar groter worden, aan de andere
kant ook niet te laag, zodat mensen
worden aangemoedigd zo snel
mogelijk terug te keren naar de nor-
male zorgverzekering.

Minister Schippers roept andere
zorgverzekeraars op het goede 
voorbeeld te volgen. Per 1 juli 2016
is de premie voor wanbetalers
verlaagd van 159 naar 128 euro.
Mensen stromen sneller uit de wan-
betalersregeling, omdat ze meer
geld overhouden om hun schulden
aan te pakken.
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Dit kan in het extra verwarmde water van
zwembad de MEERKAMP in Amstelveen.

o.l.v. een fysiotherapeut.

Wekelijks georganiseerd door het Sociaal Steunpunt Amstelveen, 
speciaal voor mensen

voor wie dit in lichamelijk opzicht belangrijk is.

WILT U MEER WETEN ???
NEEM DAN EVEN CONTACT OP MET

Ans van den Boogaard, tel. 020 6410278
Nelleke Brand,tel.020 6477663

WIJ ZWEMMEN ELKE DINSDAG VAN
18.15 TOT 19.15 UUR.

Een proefles is gratis.
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Laaggeletterdheid en
schulden.

Nadja Jungmann, lector 'schulden 
en incasso' bij Hogeschool Utrecht 
en een van de onderzoekers: "We 
zien onder andere dat schuldenaren 
vaker een lage lees- en reken-
vaardigheid hebben, als zij ervan 
overtuigd zijn dat schulden hebben 
normaal is of als zij moeite hebben 
om een overzicht van hun 
nkomsten, uitgaven en schulden te 
maken. De kans is reëel dat het hen 
ook vaker niet lukt om aan de eisen 
van schuldhulpverlening te voldoen.

"Kunnen lezen en rekenen is 
essentieel om goed met geld te 
kunnen omgaan en op lange termijn 
uit de schulden te blijven.
Het feit dat bepaalde risicogroepen 
een laag niveau van lees- en reken-
vaardigheden heeft, roept de vraag 
op of zij wel succesvol een schuld-
saneringstraject kunnen doorlopen," 
zegt Merel Heimens Visser, direc-
teur- bestuurder van Stichting Lezen 
& Schrijven.
Meer aandacht voor taal en rekenen 
In de uitvoering van de schuldhulp-
verlening zou meer aandacht 
moeten zijn voor de lees- en reken-
vaardigheden van schuldenaren. 
Nu zijn schuldhulpverleners vaak 
niet getraind om structureel aandacht

te hebben voor taal- en rekenachter-
standen bij hun cliënten.

Met name de risicogroepen die uit 
het onderzoek naar voren komen, 
hebben een grotere kans om uit de 
schulden te komen en duurzaam uit 
de schulden te blijven, als zij hun 
taal- en rekenvaardigheden kunnen 
verbeteren

Dicky Gingnagel vertelt: "Voordat ik 
naar school ging, stopte ik alle 
rekeningen die ik ontving in een la. 
Doordat ik ze niet kon lezen, had ik 
niet in de gaten dat ik zo een 
gigantische schuld opbouwde. 
Dankzij alles wat ik op school 
geleerd heb, heb ik mijn schulden 
kunnen wegwerken."

Noodkreet: goede basis is
ook van belang voor
verwarde personen.

De zorg en ondersteuning voor
mensen met verward gedrag kan en
moet beter. Er is een nóg grotere
inzet van alle partijen nodig.
Dat is de belangrijkste conclusie uit
de slotreportage van het
Aanjaagteam Verwarde Personen.
Edo Paardekooper Overman
overhandigde namens de cliënten-
organisaties
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Maatschappelijke Opvang
(Werkplaats COMO) een noodkre-
taan Liesbeth Spies, tot op dat
moment voorzitter van het
Aanjaagteam: 'Voor ieder mens is
het van belang dat eerst de basis
aanwezig is.
Dat is een dak boven je hoofd en
een inkomen om in je eerste levens-
behoeften te voorzien. Als dat niet is
geregeld, dan is er geen fundament
om überhaupt iets op te bouwen.'

Vervolg schakelteam
Inmiddels is duidelijk dat er een
vervolg komt op het aanjaagteam.
Het kabinet stelt een nieuw schakel-
team in dat onder leiding komt van
Onno Hoes. Hoofddoel: alle
gemeenten en regio's moeten
beschikken over een goed
aansluitende aanpak voor de onder-
steuning van mensen met verward
gedrag, voortbordurend op de negen
bouwstenen die het afgelopen jaar
zijn bedacht. Aan het einde van de
termijn van het schakelteam, 1 okto-
ber 2018, moeten alle gemeenten
en regio's beschikken over een goed
werkende aanpak voor de onder-
steuning van mensen met verward
gedrag.

Niet afgerond
Er was al afgesproken dat gemeen-
ten uiterlijk deze zomer een plan
van aanpak inleveren waarin wordt
uitgelegd hoe zij om zullen gaan
met mensen met verward gedrag.
Bij de overhandiging van de nood-
kreet was al bekend dat geen
enkele gemeente een dergelijk plan
had afgerond. Er ligt een belangrijke
taak voor cliëntenraden van de
Wmo én de Participatiewet.
Zij kunnen gemeenten bevragen
over het plan van aanpak voor
personen met verward gedrag.
Check: Hoe ver is uw gemeente.
Zorg dat u nog inspraak kunt heb-
ben in het plan en dring erop aan
dat de uitvoering van het plan goed
wordt gemonitord. Claim ook daarbij
betrokkenheid. En doe het niet
alleen: zoek de cliëntenraden bij
onder meer de Maatschappelijke
Opvang, bij de ggz en verslavings-
zorg in uw gemeente op.
Daar zit ervaringsdeskundigheid.
Heeft u hierbij hulp nodig? Het
Landelijk Platform GGz heeft een
checklist gemaakt met uitleg over
wie u kunt betrekken in uw
regio.

Meerdere terreinen
Cliëntenraden bedenk dat de pro-
blemen niet alleen op het terrein
van zorg liggen. Dat maakt de 
noodbrief van de Werkplaats COMO
aan het Aanjaagteam Verwarde
Personen wel duidelijk. Het betreft
ook de terreinen inkomen (inclusief
schuldhulpverlening), huisvesting,
wonen, zorgverzekeraars, politie.
Het moet dus gaan om een integra-
le aanpak op breed terrein.
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Nieuwe campagne Veilig
Verkeer Nederland 'Ik val op'
Zien en gezien worden is voor fiet-
sers van groot belang.
Dat geldt zeker voor kinderen, een 
kwetsbare groep verkeersdeelne-
mers. Met de campagne 'Ik val op' 
wil Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
daarom extra de aandacht vestigen 
op het belang van goede fietsverlich-
ting. Vooral voor kinderen is het 
gebruik daarvan niet altijd vanzelf- 
sprekend. Ze beseffen vaak niet hoe 
belangrijk het is door andere ver-
keersdeelnemers gezien te worden.

Maak met uw kind daarom de 
afspraak dat hij/zij het fietslicht in 
ieder geval aandoet als: "de straat-
verlichting aangaat; "andere fietsers 
het licht aanhebben; "de etalagever-
lichting gaat branden.

Als kinderen meerijden in de auto, 
kunt u hen er op wijzen hoe slecht 
een fietser zonder licht te zien is. 
Doe dat regelmatig en het liefst in 
het donker 's avonds en bij slecht 
zicht overdag. De gemeente 
Amstelveen doet graag mee aan de 
campagne van VVN. 

Naast posters op driehoeksborden 
en advertenties in de krant 
organiseren we een aantal extra 
activiteiten: in de eerste week van 
november zal de wethouder verkeer 
bij een van de sportcomplexen fiets-
lichtjes uitdelen aan kinderen die 
zonder licht fietsen.
Een week later zal de politie ook 
gericht controleren op het gebruik 
van fietslichten. De politie zal geen 
fietslichtjes uitdelen, maar wel een 
boete van € 55 als je fietsverlichting 
niet in orde is.

Depressie, hoe ga je 
daarmee om?
Als je een depressief familielid hebt, 
probeer je er meestal alles aan te 
doen om diegene te helpen.
De eerste neiging is meestal om 
iemand op te vrolijken of uit het 
isolement te halen door hem of haar 
mee te nemen. Vaak werkt dat 
averechts. Maar wat kun je wel 
doen?

De Depressie Vereniging geeft de 
volgende tips:
1. Zorg dat je kennis van zaken hebt
Zoek informatie online, bijvoorbeeld 
bij de depressievereniging.nl en 
depsycholoog.nl, of in boeken (zie 
artikel Lezen over depressie)
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2. Geef geen advies, wel steun
Probeer geen therapeut te zijn,
maar geef iemand wel de ruimte om
zijn sombere zelf te zijn. Luister en
toon begrip. Onderneem iets een-
voudigs (een stukje wandelen of
een klusje waar hij of zij geen ener-
gie voor heeft). Je kunt ook helpen
door mee te gaan naar de huisarts
of een behandelaar.

3. Zoek steun voor jezelf
Leven met een depressief iemand
is moeilijk en belastend. Vaak
komen er ook nog praktische zaken
bij die je moet overnemen. Zoek
hulp bij een maatschappelijk wer-
ker, een lotgenotengroep en/of een
coach.
Kijk op www.familievan.nl of labyrin-
tin- perspectief.nl. Accepteer ook
hulp van vrienden en familie

4. Voor kinderen
Voor kinderen van depressieve
ouders bestaan groepen waar zij
begeleiding krijgen. Veel ggz-instel-
lingen hebben zo’n groep.
De Depressie Vereniging adviseert
ouders open kaart te spelen tegen-
over hun kinderen, zonder te diep
op de achterliggende problemen in
te gaan.

5. Hersteltijd
Geef de moed niet op als het langer 
duurt dan je hoopte. Blijf in de buurt. 
Herstel heeft tijd nodig.

Zelf iemand nodig om mee te 
praten?
Het leven met een depressief 
iemand kan zwaar zijn. Hoe fijn is 
het als u zelf uw verhaal bij iemand 
kwijt kunt. Bel bijvoorbeeld met 
Sensoor, u kunt hier 24 uur per dag 
terecht met uw verhaal. Ook ano-
niem. Of bel de Depressielijn: u krijgt 
hier altijd iemand aan de lijn die zelf 
één of meerdere depressieve perio-
des heeft meegemaakt. 
Depressielijn:
0900 - 6120909 (€ 0,05 pm), bereik-
baar van maandag t/m donderdag
van 13.30 tot 15.30 uur en 19.00 tot 
21.00 uur



ST. KLEDINGBANK AMSTELLAND AMSTELVEEN
De Kledingbank Amstelland stelt goed draagbare eigentijdse tweedehands 
kleding beschikbaar aan mensen met een aantoonbaar laag inkomen:

- houders van de Amstelveenpas
- inwoners van Amsterdam in bezit van de Stadspas
- inwoners uit Uithoorn en Aalsmeer met een verwijsbrief van de Gemeente of

een pas van de Voedselbank
- vluchtelingen/asielzoekers

Wat mag u meenemen:
Per volwassenen  (vanaf 18 jaar): 3 kledingstukken per keer.
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar: 2 kledingstukken per keer.
Entree: € 2,00 per kaarthouder.

Elke woensdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur
Galjoen 4 te Amstelveen

kledingbankamstelland@gmail.com
www.kledingbankamstelland.nl
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Genoeg om van te leven.

De beslagvrije voet lijkt een detail in 
de wet- en regelgeving in het sociale 
domein. Maar de goede berekening 
ervan is voor veel mensen van 
levensbelang. Het is het verschil tus-
sen een (nog net) menswaardig 
bestaan en uitzicht op een oplossing 
óf schrijnende armoede en een 
leven lang schuldproblemen. 
Mensen die, om welke reden dan 
ook, niet in staat zijn hun rekeningen 
te betalen, kunnen te maken krijgen 
met een beslag op hun inkomen. 
De schuldeiser vordert dan een deel 
van het inkomen totdat de rekening 
is voldaan. Vaak is er sprake van 
meerdere schuldeisers. De beslag-
vrije voet is dan het bedrag per 
maand dat iemand mag houden om 
van te leven en waarop dus geen 
beslag kan worden gelegd.
Dit is een vereenvoudigde uitleg. 
Het ligt namelijk veel ingewikkelder. 
Dit komt omdat er vaak meerdere 
schuldeisers (waaronder de over-
heid) zijn én omdat elke individuele 
situatie apart moet worden berekend 
voor het vaststellen van de beslag-
vrije voet. De uitkomst van die bere-
kening hangt af van alle inkomsten 
die de schuldenaar ontvangt: inko-
men uit werk, uitkering, huur- en 
zorgtoeslag en kind gebonden 
budget. Bij die berekening worden 
vaak fouten gemaakt. Gevolg: 
iemand houdt niet genoeg over om 
van te leven. Het aflossen van 
schulden lukt misschien maar er 
worden ook nieuwe schulden 
gemaakt. En dat is een uitzichtloze 
situatie. In de Tweede Kamer heb ik 

hierover al eens gezegd 'ze krijgen 
levenslang'. Het kabinet vindt dat het 
eenvoudi-ger moet en dat 'beslag 
leggende partijen beter van elkaars 
incassoactiviteiten op de hoogte 
moeten zijn'. Staatssecretaris 
Klijnsma heeft het ontwerp van de 
Wet Vereenvoudiging beslagvrije 
voet op Overheid.nl gezet voor een 
internetconsultatie. De Landelijke 
Cliëntenraad Raad heeft hierop 
gereageerd. De kern van onze 
reactie is dat we de vereenvoudiging 
toejuichen, maar dat de voorlichting 
aan en ondersteuning van cliënten 
veel beter moet en dat het nóg een-
voudiger moet.

Onder de ingewikkelde en financieel-
technische discussie over de 
beslagvrije voet ligt de basisvraag: 
wat is genoeg geld om van te leven?
Dat is en blijft in de wet 95 % van de 
bijstand. Is de bijstand dan wel ruim 
genoeg om van te leven? Ik geloof er 
niets van.
Er zijn mensen letterlijk op straat 
terecht gekomen door problemen 
met betalingsachterstanden en 
schulden. Daar gaat een vereenvou-
diging van de beslagvrije voet weinig 
of niets aan veranderen. Ook niet als 
de staatssecretaris al onze



22

adviezen en aanbevelingen over-
neemt.

Voor het oplossen van dit grote 
maatschappelijke probleem moet 
een heel andere aanpak worden 
ingezet. Bij voorbeeld het instellen 
van een fonds, waaruit mensen met 
problematische schulden renteloos 
kunnen lenen om te voorkomen dat 
ze voor de rest van hun leven in een 
uitzichtloze situatie terechtko-men. 
Ze zijn dan niet van hun schulden 
af, maar hebben wel met maar één 
schuldeiser te maken en krijgen de 
tijd om echte oplossingen te zoeken. 
Economen hebben al lang 
uitgerekend
dat de kosten van zo'n fonds
lager zijn dan de maatschappelijke 
kosten door demaatschappelijke 
kosten door de schuldenproblema-
tiek. Wat zou ik graag zien dat er 
een politicus opstaat die voor een 
zaal vol kiezers keihard pleit voor 
een echte oplossing van de proble-
men met schulden. Het zou mooi 
zijn om dat in de volgende verkie-
zingscampagne mee te maken.

2016.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
voor mij vliegen de dagen voorbij en
een week stelt ook al niets voor.
Aan het begin van een jaar denk je,
nog een heel jaar te gaan en als
dan de vraag komt iets voor het

laatste nummer te schrijven, reali-
seer je je dat ook een jaar snel 
voorbij is.

Een klein terugblik daarom.
Eén van de belangrijke activiteiten
van het SSA is het verzorgen van
het wekelijkse spreekuur in de
Bolder. Ook dit jaar kwamen de
cliënten weer met grote regelmaat
ons spreekuur bezoeken.
Daar waar in een ver verleden de
vragen vooral gingen over ''sociale
verzekeringskwesties'', tegenwoor-
dig zijn het hoofdzakelijk vragen die
te maken hebben met financiële
vraagstukken. Van allerlei aard en
niet in de laatste plaats financiële
aangelegenheden samenhangend
met de belastingen en toeslagen.
In ons midden is Ed Dieckmann dan
vaak degene waarnaar wordt
gevraagd en soms betekent dat, dat
hij de enige is die de cliënten helpt.
Op deze plaats daarom een
bijzonder woord van waardering
voor Ed.

andere activiteit is het wekelijkse
zwemmen onder leiding van een
fysiotherapeut in de Meerkamp.
Met veel enthousiasme wordt er
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deelgenomen en op deze manier
het lijf in conditie gehouden.
Maar, wat meer deelnemers is
gewenst. Dus mocht u willen deel-
nemen of iemand weten van wie u
denkt dat het zwemmen geen
kwaad kan, meldt het ons.

En dan dit kwartaalblad, 
waarin iedere uitgave belangrijke
wetenwaardigheden voor u worden
opgezocht en worden vermeld.
Een oplage van ongeveer 1.200
exemplaren die voor het grootste
deel gratis wordt verspreid onder
onze abonnees. Tenslotte, ook dit
jaar werden er gewoontegetrouw
ook enkele themamiddagen
eorganiseerd. Diverse onderwerpen
passeerden de revue. De aanwezi-
gen verlieten de bijeenkomst
wat wijzer en daar gaat het om.
Misschien wat vroeg, maar niet min-
der gemeend wenst het team van
het SSA u een goede jaarafsluiting
en voor volgend jaar de nodige 
voorspoed. Wij zijn beschikbaar als
hulp gewenst is.

Namens het hele team,
Wim van Oosterom.

Zorgverzekering:
overstappen of niet?
Aan het eind van het jaar kunt u uw
zorgverzekering aanpassen of
overstappen naar een andere aan-
bieder.

Wat is verstandig? En waar
moet u op letten? Met deze drie 
stappen kiest U bewust.

Prioriteiten stellen
Vergelijken
Oude verzekering opzeggen, 
nieuwe afsluiten.

Kunt u geweigerd worden?
Een verzekeraar kan u niet weigeren 
voor het basispakket.
Dat is wettelijk geregeld. 
Verzekeraars mogen ook geen 
hogere premies vragen aan ouderen 
of chronisch zieken.
Het basispakket dekt alle medisch 
noodzakelijke kosten.
Voor aanvullende verzekeringen kan 
een verzekeraar u wel weigeren. U 
moet soms een medische verklaring 
invullen. Op basis daarvan bepaalt 
een verzekeraar of ze u kunnen 
accepteren. Vraag de nieuwe 
aanvullende verzekering daarom vóór 
1 januari aan. U weet dan op tijd of u 
goed verzekerd bent in het nieuwe 
jaar. Ook kunt u uw oude 
aanvullende verzekering dan nog 
vóór 1 januari opzeggen.
Als u een betalingsachterstand heeft, 
kunt u uw zorgverzekering niet 
opzeggen en niet overstappen naar 
een andere zorgverzekeraar. Pas als 
de achterstand is weggewerkt, is 
overstappen mogelijk.
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Kerstboomragoutbakjes
met puree uit de oven

Ingrediënten (4 personen)
250 g aardappelpuree met boter
(koelvers, bak 450 g)
25 g bieslook (bakje 25 g)
150 g mais
50 g geraspte belegen kaas
4 luchtige ragoutbakjes in 
kerstboomvorm

Bereiden
Verwarm de oven voor op 175 ºC. 
Verwarm de aardappelpuree 2 min. 
op vol vermogen in de magnetron 
volgens de aanwijzingen op de ver-
pakking.
Snijd de bieslook fijn.
Schep de uitgelekte mais en 
bieslook door de puree.
Verdeel over de ragoutbakjes. 
Bestrooi met de kaas en bak ca. 
10 min. in het midden van de oven. 
Serveer direct.

Bereidingstip:
Je kunt de ragoutbakjes 4 uur van 
tevoren vullen.
Bak ze vlak voor het serveren.
 
Variatietip:
Gebruik voor extra kleur een blikje 
Mexicaanse groente in plaats van 
mais.
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8.00 - 12.30 EN 13.30 - 17.30 UUR

OP AFSPRAAK, TEL. 020 - 64 15 308

Bovenkerkerweg 43
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■ Orthopedisch Schoeisel

■ Semi-Orthopedisch Schoeisel

■ Prothese en Orthese

■ Verbandschoeisel

■ Allergeen-vrij schoeisel

Confectie schoeisel ■

Steunzolen ■

Sportorthopedie ■

Sportvoetbedden ■

Schoenreparatie ■

■ Aanpassing Confectieschoeisel ■

GRATIS ABONNEMENT
Ontvangt u een uitkering en woont u in de regio Amstelveen

en wilt u dit blad 4x per jaar gratis ontvangen?
Vul dan onderstaande bon in en stuur deze naar;

Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140  1186 KX Amstelveen

U kunt het gedrukte blad ook per e-mail aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

Van de website kunt u het in pdf formaat downloaden
(Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)

BON VOOR GRATIS ABONNEMENT

Naam…………………………….Voorletters…………..

Straat/nr………………………………………………….

Postcode/plaats:…………………………………………

Bon voor gratis abonnement
Naam  Voorletters

Straat/nr  

Postcode/plaats

Ik ontvang het kwartaalblad Sociaal Contact graag:

  per post      per email in pdf 

Als specialist in deze markt bieden wij een 
combinatie van producten en diensten die 
bijdragen aan het vervaardigen en tot stand 
komen van uw product. Wij verzorgen de 
totale grafi sche productie van vormgeving,
opmaak en fotografi e tot en met het
drukken, printen, afwerken en de distributie 
ervan of opslag in ons magazijn. 

“ONLY DEAD FISH
   SWIM WITH THE FLOW”

O P M A A K
V O R M G E V I N G
F O T O G R A F I E
D R U K K E N
P R I N T E N
A F W E R K I N G

DE
KOFFIE
STAAT     

 KLAAR! 

Ontvangt u een uitkering, woont u in de  
regio Amstelveen en wilt u dit blad 4x per 
jaar gratis ontvangen? Vul dan onderstaande 
bon in en stuur deze naar;
Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen

U kunt het gedrukte blad ook per e-mail 
aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

Van de website kunt u het in pdf formaat 
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
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        Perviam is een bevlogen ICT-dienstverlener met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar 
        innovatieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Een goede analyse, 
        heldere en betrouwbare oplossingen vormen de basis van onze dienstverlening. 
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