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Dit blad is gratis voor gerechtigden
en geïnteresseerden.
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.
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De vragen kunt u ook mailen
naar ons e-mailadres.
Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com

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

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

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
( dreigende ) werkloosheid
reïntegratie

DE MEERKAMP

Algemene nabestaandewet

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

Algemene bijstandswet
Zorgverzekering

Ans van den Boogaard
020 6410278
Of
Nelleke Brand
020 6477663

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 facebook
www.sociaal-steunpuntamstelveen.nl
Klick op de link
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Momenteel zijn wij druk bezig om
het een ander te vernieuwen ten
aanzien van de ondersteuning aan
onze cliënten. U zult daar in dit
nummer van het Sociaal Contact
nog niets over vinden.
Hoogstwaarschijnlijk in het volgende
Sociaal Contact wel dan zullen wij u
bijpraten over de ontwikkelingen.
Namens de Kerngroep SSA,
Henk Bleekemolen.

Beste lezers,
U bent gewend op deze plek een
voorwoord van Wim van Oosterom
te lezen. Wim is als voorzitter
gestopt. Dat wordt door de andere
steunpunters betreurd, maar Wim
heeft ook nog andere hobby's waar
hij maar niet aan toe kwam.
Wim heeft zich de afgelopen 12 jaar
zeer verdienstelijk gemaakt voor het
Sociaal Steunpunt Amstelveen en
was met zijn persoonlijkheid een
inspiratie voor velen. Wim,bedankt
voor je inzet in de achter ons liggende jaren!

3

6 TIPS: VERGOEDINGEN
VOOR MANTELZORGERS.

taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen
het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar
eigen inzicht mogen inzetten om
mantelzorgers te waarderen. Vraag
hiernaar bij het Wmo-loket van je
gemeente.

'Welke financiële vergoedingen zijn
er voor mantelzorgers?'
Het Mantelzorgcompliment is al een
tijdje afgeschaft, maar er zijn voor
mantelzorgers nog verschillende
manieren om vergoedingen te
krijgen. Denk aan een parkeervergoeding, extra kinderbijslag of gratis
reizen met het openbaar vervoer.
Per situatie, gemeente en zorgverzekeraar kunnen de vergoedingen
verschillen.

tip 3 Vergoedingen
Als mantelzorger kun je aanspraak
maken op een aantal vergoedingen.
Zo zijn er vergoedingen voor reizen
en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
Mezzo biedt een overzicht van vergoedingen voor mantelzorgers.

tip 1 Zorgverzekering
Als je ziek bent of op vakantie gaat,
moet je de vervangende mantelzorg
meestal zelf betalen. Je kunt hiervoor wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten, zodat je vervanging betaald wordt. Ook vergoeden
sommige zorgverzekeraars mantelzorgmakelaars en cursussen voor
mantelzorgers. Bij sommige zorgverzekeraars krijgen mantelzorgers
korting op hun verzekering.
Kijk op de website van de
Consumentenbond voor informatie
over aanvullende zorgverzekeringen.

tip 4.Openbaar vervoer
Als degene voor wie je zorgt door
een handicap niet zelfstandig kan
reizen met het openbaar vervoer,
dan kan hij of zij een gratis OVbegeleiderskaart voor je aanvragen
bij Argonaut. Je reist dan gratis
mee. De OV-begeleiderskaart is
geldig in treinen, metro's, trams,
bussen en Regiotaxi.

Mezzo en de Consumentenbond
hebben samen een overzicht van
zorgverzekeringen met vergoedingen voor mantelzorgers. Je kunt
hier aangeven het overzicht van
2017 te willen ontvangen.
tip 2 Mantelzorgwaardering
Gemeenten hebben de wettelijke

tip 5 Zakboekje
Bestel het Financieel zakboekje
2016 met 112 pagina's vol tips en
weetjes voor mantelzorgers van
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het programma in op het delen en
toepassen van (nieuwe) kennis.
Deze kennis wordt toegankelijk
gemaakt via een nieuwe
Schuldhulpacademie. Dit wordt een
leer- en ontwikkelplatform met effectieve interventies voor iedereen die
werkt met mensen met schulden:
niet alleen schuldhulpverleners en
vrijwilligers, maar ook cliëntenraden,
beleidsmakers, managers, raadsleden en wethouders.

Mezzo. Voor leden van Mezzo:
€ 4,95, anders € 5,95.
tip 6 Handreiking
Ga in gesprek met je gemeente over
mogelijke extra vergoedingen. Wijs
je gemeente op de handreiking voor
gemeenten Financiële ondersteuning
mantelzorgers (en lees deze zelf ook
door). Deze handreiking van Mezzo
geeft een overzicht van mogelijkheden voor gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen, zowel
financieel als door het aanpassen
van bepaalde regelingen.

Vijf landelijke partijen slaan
handen ineen voor betere
schuldhulpverlening

Uit de sores
Op 22 februari 2017 startte Jetta
Klijnsma, staatssecretaris van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid officieel het
programma. Armoede en schulden
vormen een enorm maatschappelijk
vraagstuk. Klijnsma benoemde de
urgentie om al die mensen die 'in de
sores' belanden daar zo snel mogelijk uit te helpen. Ze hoopt ook dat in
verband met preventie de ervaringsdeskundigen in het programma een
stevige positie krijgen: 'De eigen
verhalen van mensen die in de ellende zitten of zaten hebben zoveel
meer impact dan goedbedoelde
waarschuwingen van professionals.
Voor deze mensen pakken we nu
door.'

Schuldhulpverlening kan beter.
Daarom slaan de vijf landelijke
partijen Divosa, Sociaal Werk
Nederland, NVVK, Landelijke
Cliëntenraad (LCR) en VNG met
subsidie van het ministerie van SZW
de handen ineen. Het gezamenlijke
Ondersteuningsprogramma
Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle
professionals en vrijwilligers, die
werken in de schuldhulpverlening
Delen van kennis
Om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen steekt
5

Hard werken
Uiterlijk juni 2017 moet er een plan
liggen. De komende maanden verkennen de vijf partijen hoe de
Schuldhulpacademie eruit komt te
zien, welke kennis hierin een plaats
krijgt en met welke instellingen
wordt samengewerkt. Christophe
Geuskens zal dit proces als
programmamanager begeleiden.
'Het is meestal hard werken om uit
de schulden te komen. Hard werken
gaan wij nu ook doen. Als we onze
krachten bundelen, ligt er voor ons
een grote kans om deze ambitie
goed waar te maken.'

ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra
hulp om toch uit de problemen te
komen. Er komt een mogelijkheid
om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen
schuldeisers niet aankloppen om
geld op te eisen of spullen in beslag

De eindjes aan elkaar knopen
De bijeenkomst vond plaats in
Schiedam. Het regionale samenwerkingsverband Stroomopwaarts
en sociaalwerkorganisatie Minters
lieten hun praktijkaanpak en ambities zien voor de aanpak van schulden in de wijk.
De vijf partijen hebben de geactualiseerde handreiking 'De eindjes aan
elkaar knopen 'uitgereikt voor de
aanwezige vrijwilligers en professionals in de wijk. Deze publicatie
biedt de meest recente vakkennis,

te nemen. De beoogde inwerkingtreding is per 1 April.
Ook de Raad van State heeft
ingestemd met het besluit van
staatssecretaris Klijnsma (Sociale
Zaken en Werkgelegenheid) en
minister Blok (Veiligheid en Justitie)
voor het instellen van een breed
wettelijk moratorium. Het voorstel is
tot stand gekomen na intensief
overleg met belangenbehartigers
van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.
Het zogenoemde moratorium kan
helpen als het schuldhulpverleners
niet op een gewone manier lukt om
regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de
stroom invorderingsmaatregelen
kan een schuldenaar met hulp van
schuldhulpverlening de kans geven
om alle zaken op een rij te zetten
en tot een stabiele situatie te
komen. Van daaruit kunnen dan

wetenschappelijke inzichten en
motiverende gesprekstechnieken.

Een adempauze om uit de
schuldenspiraal te komen.
Lukt het niet om in een stabiele
financiële situatie te komen met
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betalingsafspraken worden gemaakt.
Volgens Klijnsma is de mogelijkheid
om een adempauze in te lassen voor
mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met
het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. 'Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote
schulden hebben weer vooruit
kunnen kijken en kunnen bouwen
aan hun toekomst.'

kiger geworden. Vooral vijftigers
hebben moeite om uit de armoede
te komen, zelfs nu er meer banen
bij komen. Als je 50 bent en je je
baan kwijtraakt, is het niet zo makkelijk om weer aan het werk te
komen. In 2015 was het economisch herstel pril. De extra banen
gingen vooral naar jongeren.
Mensen van boven de 50 staan
achteraan op de arbeidsmarkt.
Totaal aantal armen
Het totaal aantal huishoudens met
een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 nagenoeg
gelijk gebleven. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2015 moest
8,8 procent (626 duizend huishoudens, ofwel 1,2 miljoen mensen)
rondkomen van een inkomen onder
de lage inkomensgrens en liep
daarmee risico op armoede.
Dit is net zoveel als in 2014.

Meer huishoudens langdurig
onder lage-inkomensgrens in
2015
Aantal arme huishoudens blijft gelijk
Aantal langdurig arme huishoudens
neemt toe
Eenoudergezinnen blijven
kwetsbaarste groep
Meer kinderen in huishoudens met
langdurige armoede, met name eenoudergezinnen en bijstandsgezinnen

In 2014 daalde het aantal huishoudens met een laag inkomen nog
met 21 duizend.
Van armoede is sprake als het
inkomen niet voldoende is om een
bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht.
Het CBS maakt voor het meten van
armoede gebruik van de lage-inkomensgrens. Deze grens lag in 2015
op 1030 euro per maand voor een

Langdurige armoede
Steeds meer Nederlanders die in
armoede leven, slagen er niet in om
eruit te komen, hoewel het economisch beter gaat. Dat blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). In 2015 nam het
aantal mensen dat minimaal vier jaar
lang onder de armoedegrens leeft
met 14% toe, tot 221.000.
Dat is 3,3% van alle huishoudens.
Daarmee is de armoede hardnek7

alleenstaande en op 1930 euro voor
een echtpaar met twee kinderen.
Inzichten over wanneer er sprake is
van armoede, zijn subjectief.
Daarom spreekt het CBS niet van
arme huishoudens, maar van huishoudens met een laag inkomen of
van huishoudens met risico op
armoede.

Nibud: ook in 2017 tekorten voor
mensen in de bijstand
Het Nibud komt, aansluitend op de
nieuwe cijfers van het CBS, in het
vakblad Sociaal Bestek met cijfers
waaruit blijkt dat bepaalde groepen
in de bijstand ook in 2017 tekorten
blijven houden. Voor paren in de bijstand met drie of meer kinderen is
het basispakket niet betaalbaar.
Het Nibud stelt elk jaar een pakket
samen met voor iedereen noodzakelijke uitgaven zoals voedsel en
een dak boven het hoofd, het zogenaamde basispakket. Er zijn verschillen tussen huishoudtypen.
Voor paren in de bijstand met drie of
meer kinderen is het basispakket in
2017 niet betaalbaar. Deze gezinnen moeten bezuinigen op posten
als kleding, inventaris en soms zelfs
voeding.
Andere groepen met een bijstandsuitkering kunnen wel het basispakket betalen, maar daarna is er nauwelijks nog geld voor sociale participatie zoals sport en culturele activiteiten. Dit geldt voor alleenstaanden onder de AOW-grens, alleenstaande ouders met meer dan twee
kinderen en paren met minder dan
drie kinderen. Deze groepen lopen
een verhoogd risico op sociale uitsluiting.
Voor huishoudens met een laag
inkomen is het extra noodzakelijk
dat ze goed kunnen budgetteren.
Het is ook nodig dat ze alle landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen en toeslagen aan weten
te vragen. De ondersteuning voor
kwetsbare gezinnen loopt echter
vaak mis door met elkaar botsende
wet- en regelgeving.

Een op de vier eenoudergezinnen
heeft laag inkomen
Onderscheiden naar samenstelling
van het huishouden krijgen eenoudergezinnen met minderjarige kinderen het vaakst te maken met risico op armoede. Ruim een kwart van
de eenoudergezinnen moest in 2015
rondkomen van een laag inkomen,
minder dan voorgaande jaren.
De daling kan deels worden verklaard door de verhoging van het
kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in 2015, waardoor
de koopkracht van alleenstaande
ouders met betaald werk toenam.
In 2015 leefde 1 op de 12 eenoudergezinnen met minderjarige kinderen
al minstens vier jaar achtereen
onder de armoedegrens.
Dit was 0,3 procent meer dan in
2014.
320 duizend kinderen met risico
op armoede
In totaal groeiden in 2015 ruim 320
duizend minderjarige kinderen op in
een huishouden met een laag inkomen. Voor 125 duizend van hen was
dit het vierde jaar achtereen, 8 duizend meer dan in 2014. Vier op de
tien van deze kinderen groeiden op
in een eenoudergezin en
zes op de tien maakten deel uit van
een bijstandsgezin.
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Dankzij een bijdrage van de Rabobank kunnen onze spreekuurhouders, nu zij
zijn voorzien van 2 nieuwe laptops en printers, u nog beter te woord staan.
De spreekuurhouders zijn aanwezig elke dinsdagmorgen van 10-12 uur
in Wijkcentrum De Bolder groenhof 140 Amstelveen
RABOBANK heel veel dank namens alle medewerkers van het
Sociaal Steunpunt Amstelveen.
heeft Becker spierdystrofie en
ontvangt daarom een Wajong-uitkering. 'De laatste paar jaren is mijn
gezondheid verslechterd. Ik heb
moeite met opstaan en stoepjes
opstappen. Ook verlies ik snel mijn
evenwicht. Dit zorgde ervoor dat ik
een jaar geleden hard viel toen ik
een stoepje op wilde stappen.
Hierdoor kwam ik in een revalidatietraject terecht. Daar werd me verteld dat ik me opnieuw moest laten
keuren bij het CBR. Anders zou ik
niet verzekerd zijn op de weg.'

ANTOINE OVER DE
KEURING VOOR ZIJN
RIJBEWIJS.
'Ze gaan ervan uit dat je een
gevaar op de weg bent'
Autorijden is een belangrijk middel
om mobiel te blijven. Heeft u een
chronische ziekte of handicap, dan
heeft u een Verklaring van
Geschiktheid nodig om te mogen
autorijden. Deze is maximaal 5 jaar
geldig. Antoine ten Haaft (28) doorliep de keuring: 'Het traject was erg
frustrerend.'
'Autorijden is juist voor iemand met
een handicap belangrijk', vertelt
Antoine. 'Openbaar vervoer is lastig
voor me, vooral de trein. Die hoge
opstapjes kan ik bijvoorbeeld niet
nemen. Om naar mijn werk en
fysiotherapeut te gaan ben ik echt
afhankelijk van een auto.' Antoine
9

Lang en duur traject
Begin 2015 besloot Antoine daarom
een Verklaring van Geschiktheid
aan te vragen. Hiermee kan hij aantonen dat hij gezond genoeg is om
een auto te besturen. Hoewel autorijden hem eigenlijk nog prima
afgaat. 'Ik had een handgeschakelde auto en dat werkte prima voor

mij. Het enige waar ik een beetje
moeite mee had, was het uitstappen.
Het voelde daarom heel vreemd dat
ik die keuring moest doorlopen.'
De beoordeling duurde ruim 3 maanden, waarin Antoine 3 stappen moest
doorlopen voordat hij zijn rijbewijs
kon ophalen. Zo moest hij een Eigen
verklaring invullen, een medische
keuring ondergaan en een rijtest
doen. 'Vervelend aan dit traject vind
ik dat je door het CBR behandeld
wordt alsof je een gevaar op de weg
bent. Ze gaan er bij voorbaat al van
uit dat je niet kan rijden.
Daardoor hangt er tijdens zo'n test
een negatieve sfeer. Ik werd er
gespannen van!'

toe heb ik als zeer onprettig ervaren.
Het frustreert me, kostte belachelijk
veel geld en over 2 jaar word ik
alweer opnieuw gekeurd. Ik hoop dat
het traject dan een stuk soepeler
verloopt.'
Tips van Antoine
1.Kies een lesauto die je als erg
prettig ervaart. Dat kan een hoop
stress wegnemen.
2 .Oefen zelf met verkeersomstandig
heden die je lastig vindt.
3 .Ga goed uitgerust naar de test toe
Als je fit bent, kun je beter inspelen op verkeersomstandigheden.
4. de keuring voor een bromfietsrijbewijs is vele malen soepeler.
Dit is ook een optie, want dan mag
je een bromfiets, maar ook een
brommobiel rijden. Zo heeft Antoine
wel voor 10 jaar een bromfietscertificaat.
Lees meer over een Eigen verklaring
en keuring bij het CBR.

Keuring
Sinds 1 april 2015 zijn de regels voor
de rijbewijskeuring versoepeld.
Zo is het nu mogelijk om je bij je
eigen arts medisch te laten keuren.
Maar de arts mag dit verzoek
afwijzen. Antoine: 'Mijn arts mocht er
niet aan meewerken van het ziekenhuis waar ze werkzaam is, dus werd
ik doorverwezen naar een andere
arts in dat ziekenhuis.
Deze moest mij keuren aan de hand
van mijn dossier. Dit was erg vervelend, je wordt enkel beoordeeld op je
kwalen. Hij besloot dat mijn
Verklaring van Geschiktheid maar 3
jaar geldig is. Dit terwijl ik nog prima
kan autorijden.' Al met al is Antoine
niet tevreden met de gang van
zaken. 'Ik ben heel blij dat ik nu
gewoon verzekerd kan autorijden,
dus het was het zeker waard. Ik heb
nu een nieuwe auto, een automaat.
Ik heb de vrijheid om te blijven autorijden. Maar het hele traject ernaar

'Stille armoede'.
Veel politici, bestuurders en
beleidsmakers gebruiken die term
om aan te geven dat in Nederland
veel mensen te weinig geld hebben
om rond te kunnen komen.
Dat zijn meer mensen dan je op het
eerste gezicht zou denken, omdat
niemand met zijn eigen armoede te
koop loopt. Mensen schamen zich
voor hun armoede. Ze schermen
zich daarom af van de mensen om
hen heen.
Schulden gaan vaak hand in hand
10

(goede) hulp krijgt. Als je (als uitkeringsgerechtigde) een maatregel
hebt gehad, kom je in de meeste
gemeenten niet in aanmerking voor
schuldhulpverlening. En, heel
vreemd, als je niet voldoende zelfredzaam bent, wordt je de toegang
tot schuldhulpverlening ook
ontzegd. Wat erop neerkomt dat je
het stempel 'hopeloos geval' krijgt
opgeplakt. Met dat stempel naar
buiten komen, dat wil je niet.
De kwaliteit van schuldhulpverlening is ook zeker niet gegarandeerd. Wie dat wil, kan zichzelf
eenvoudig tot schuldhulpverlener
benoemen. Kortom: de schuldhulpverlening moet dringend geprofessionaliseerd worden. Wat zeker niet
betekent dat vrijwilligers er geen rol
meer in kunnen spelen, want er zijn
gelukkig veel vrijwilligers met een
professionele kwaliteit.

met armoede. Het heeft een soort
sneeuwbaleffect. Een vordering van
bij voorbeeld de Belastingdienst kan
niet worden betaald, en daardoor
wordt een boete opgelegd.
Dan wordt betalen alleen nog maar
moeilijker en andere rekeningen,
zoals huur en zorgverzekering,
blijven onbetaald liggen. Ook daarop
volgen weer boetes of extra
incassokosten: de sneeuwbal vol
schulden is niet meer te hanteren.
De man of vrouw komt, in het politieke vakjargon, in de problematische schulden terecht. En ja, dat
leidt vaak tot de conclusie: eigen
schuld. Je bent dan schuldig aan
wanbetaling. Dat stempel maakt het
nog moelijker om hulp te vragen.
Dat overkomt mensen die toch al
een heel laag inkomen of uitkering
hebben. Het gebeurt óók met mensen met een modaal of zelfs hoog
inkomen, als de hypotheeklasten
niet meer kunnen worden betaald na
bij voorbeeld het overlijden van een
partner, een echtscheiding of verlies
van een baan.

Breng je wel de moed op om te melden dat je hulp nodig hebt, dan is
het nog lang niet zeker dat je ook de

De LCR gaat - met financiering
door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid samen met Divosa, Sociaal Werk
Nederland en de NVVK (Vereniging
voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren)een Ondersteuningsprogramma Schuldhulp opzetten.
De startbijeenkomst was op woensdag 22 februari in Schiedam.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma was
erbij om te melden dat ze dit programma van harte ondersteunt.
Ze vertelde zelf over één van de
schrijnende situaties die op de
bijeenkomst te horen waren.
Een aantal mensen gaat nu hard
aan de slag. Allemaal gericht op
mensen die tot over hun oren in de
financiële problemen zitten en daar
11

niet of moeilijk op eigen kracht uit
kunnen komen. We moeten er met
z'n allen echt wat aan doen om dat
te doorbreken. Door de hulp beter te
maken én door de stilte te doorbreken.

Persoonlijke adviesbuffer
Welk bedrag kunt u het beste reserveren voor dergelijke kosten?
Dat gaat u snel en eenvoudig na met
de Nibud BufferBerekenaar.
Deze online tool berekent uw persoonlijke adviesbuffer, gebaseerd op
uw specifieke huishoudsituatie.
Met dit bedrag weet u zeker dat u
onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven direct kunt betalen
zonder dat u een lening hoeft af te
sluiten of uw levensstijl moet aanpassen.
Bereken uw persoonlijke adviesbuffer

Een financiële buffer.
De wasmachine begeeft het of de
apk-keuring van uw auto valt duurder
uit dan u dacht. Dergelijke uitgaven
komen meestal onverwacht en kunnen iedereen overkomen. Dan is het
fijn als u een financiële reserve heeft.

Wat heeft u nodig?
Om de BufferBerekenaar goed in te
vullen, heeft u nodig:
gegevens over uw (netto) inkomsten
(loonstrookje, toeslagen, voorlopige
teruggaaf en dergelijke);
dagwaarde van uw auto;
het bedrag dat u momenteel aan
spaargeld beschikbaar heeft
Het bedrag van de persoonlijke
adviesbuffer bestaat uit vijf onderdelen:

Zo’n reserve wordt ook wel een
financiële buffer genoemd.
Deze kunt u gebruiken om direct
onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als ze zich
voordoen. Denk bijvoorbeeld aan
een kapot apparaat dat moet worden
vervangen of gerepareerd, onderhoud aan uw woning of auto of een
onverwachte naheffing van de
Belastingdienst of uw energiemaatschappij.

vervanging van inventaris
onderhoud huis en tuin
onverwachte rekeningen
vervanging van de eventuele auto
reparaties auto
De BufferBerekenaar brengt de
hoogte van deze onderdelen in uw
situatie in beeld. Welk bedrag u nodig
vindt om daadwerkelijk achter de
hand te hebben, kunt u vervolgens
zelf afwegen.

12

het laten studeren van uw kind, de
aankoop van een woning of het
(extra) aflossen van een hypotheek,
vallen niet onder het bufferbedrag.
Hiervoor kunt u naast het bufferbedrag extra geld opzij zetten.

80% van de Nederlandse
huishoudens spaart.
Hoe bouwt u een buffer op?
De uitkomst van de
BufferBerekenaar geeft u een richtlijn voor een goed bufferbedrag in
uw situatie. Dat bedrag hoeft u niet
meteen al bij elkaar te hebben. U
kunt het opbouwen door te gaan
sparen.

Om de buffer te kunnen vinden
gaat u naar WWW. NIBUD.nl

Tips:
Zet uw inkomsten en uitgaven op
een rij. Dan ziet u hoeveel u per
maand kunt sparen. Zet iedere
maand een vast bedrag op uw
spaarrekening. Het Nibud adviseert
minimaal 10 % van uw netto inkomen opzij te zetten. Zo bouwt u
langzaam een buffer op.
Met een spaarplan rekent u uit hoe
lang u moet sparen om het gewenste bedrag bij elkaar te hebben.
Kies een spaarrekening die bij uw
wensen past om de buffer op te
bouwen.

CAMPAGNE NEDERLAND
ONBEPERKT
VAN ESTHER VERGEER.
'Zorg ervoor dat je waar mogelijk
zelfredzaam bent'
Na vele succesvolle jaren stopte
paralympisch tennisster Esther
Vergeer met haar topsportcarrière.
Nu werkt ze via verschillende wegen
aan één doel: mensen met een
beperking onbeperkt laten deellnemen aan onze samenleving.

Onderhoud uw buffer
Soms zult u uw buffer gebruiken
voor een aankoop of een reparatie.
Dat is niet erg want daarvoor is dit
geld ook bedoeld. Als u maandelijks
10 % van uw netto inkomen spaart,
vult u steeds het bufferbedrag weer
aan.

'Er is nog een wereld te winnen.'
Na 7 gouden paralympische medailles stopte Esther Vergeer in 2013
met haar tenniscarrière.
Nu zet ze zich in voor mensen met
een beperking en hun onbeperkte
deelname aan sport en de maatschappij. Zo heeft ze haar eigen
stichting waarmee ze kinderen en
jongeren met een lichamelijke
beperking kennis laat maken met
sport. Sinds eind 2016 is Esther
daarnaast boegbeeld van de
campagne Nederland Onbeperkt,

Andere spaardoelen
De persoonlijke adviesbuffer is niet
bedoeld als voorziening voor inkomensterugval bij werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid of pensionering. Ook bijzondere doelen zoals
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hoe ouders hun kinderen met alles
helpen, tot aan het oprapen van de
ballen aan toe. Natuurlijk is het lastig
om gehandicapt te zijn, maar dat wil
niet zeggen dat je niks kunt.
Zorg ervoor dat je waar mogelijk
zelfredzaam bent. Misschien heb ik
makkelijk praten. Mede door mijn
topsportcarrière heb ik geleerd door
te zetten, ik probeer zo min mogelijk
een beroep op derden te doen.
Dat ligt natuurlijk anders als je alleen
je hoofd nog kunt bewegen en dus
noodgedwongen veel afhankelijker
bent van anderen.'

een initiatief van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN).
Campagne Nederland Onbeperkt
Het uitgangspunt van de campagne
is dat het onderwijs en de arbeidsmarkt verre van toegankelijk zijn
voor mensen met een handicap, en
dat dit deels komt doordat veel
mensen niet weten wat het betekent
om te leven met een beperking.
Verhalen van de ambassadeurs van
de campagne zouden voor meer
kennis en begrip moeten zorgen.
Esther: 'De ambassadeurs vertellen
wat ze ondanks hun handicap hebben bereikt en wat nodig is om hun
ambities beter te kunnen realiseren.
Ik geloof in zelfredzaamheid van
mensen, maar ze moeten goed
worden toegerust.'

Onbeperkt (toekomst)dromen
'Mijn hart ligt bij de sport en daarin is
nog genoeg te doen. Meer aandacht
voor gehandicapte sporters op
televisie, maar ook bij de sportverenigingen zelf, is meer dan welkom.
Het moet de normaalste zaak van de
wereld zijn dat kinderen met een
beperking lid worden van een
gewone sportclub. Mensen met een
beperking zijn niet zielig, het zijn net
gewone mensen, alleen hebben ze
soms een extra zetje nodig om
volwaardig te kunnen functioneren.'

Geen beperkingen voor mensen
met een beperking
'In Nederland zetten we mensen
met een beperking op aparte
scholen en zetten we rolstoelbusjes
in. We doen, met de beste bedoelingen, van alles dat haaks staat op
het streven mensen met een beperking echt mee te laten doen.
Wel zie ik verbeteringen: het wordt
bijvoorbeeld normaler gevonden dat
gehandicapten op gewone sportclubs en scholen zitten. Maar er is
nog een wereld te winnen.'
Meer toegankelijkheid maar ook
zelfredzaamheid
'Andersom is er ook genoeg te doen
voor mensen met een handicap
zelf. Tijdens mijn tennisclinics zie ik
14

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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GEZELLIG NAAR HET
REPAIR CAFÉ.

mensen kun je aan de slag, zo valt
er altijd wat te leren. Wie niets heeft
om te repareren, neemt een kop
koffie of thee. Of gaat helpen bij
een reparatie van iemand anders.
Je kunt ook altijd inspiratie opdoen
aan de leestafel, waar boeken over
repareren en klussen ter inzage
liggen.

In heel Nederland vind je Repair
Cafés. Je kunt erheen om samen
met anderen huishoudelijke apparaten te repareren die stuk zijn,
maar voor een kop koffie ben je ook
welkom.

Meer weten?
"Kijk voor meer informatie op de
website van Repair Café.

Sharita Hart (30) gaat naar een
Repair Café bij haar in de buurt om
er een kijkje te nemen. 'Ik ben net
voor mezelf begonnen en heb ook
nog niet zo veel geld als startende
ondernemer. Bovendien wil ik wat
bewuster met het milieu omgaan in
2017. En terwijl mijn kapotte spullen
hier worden gerepareerd, heb ik
meteen een gezellig praatje.
Een win-winsituatie!'

Alleen door samenwerking
is armoede tegen te gaan.
Een van de onderdelen van de
aanpak in Nederland in het kader
van het Europees Jaar van de
bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting is de Stedenestafette. De
bedoeling is dat in verschillende
plaatsen ervaring wordt opgedaan
met armoedebestrijding én dat
daarna die ervaring weer wordt
door-gegeven aan een andere
gemeente. Een mooi initiatief, maar
werkt het ook? Het idee is eenvoudig en zou doeltreffend kunnen
zijn: gemeenten die zich aanmelden
voor de Stedenestafette houden een
manifestatie over armoede en
sociale uitsluiting.

In elk Repair Café is gereedschap en
materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren.
Op kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Er zijn ook deskundige vrijwilligers
aanwezig, met reparatiekennis en
vaardigheden op allerlei terreinen.
Als bezoeker kun je met je kapotte
spullen van thuis een bezoek
brengen. Samen met deskundige

Een van de dragers van het project,
het Verweij-Jonker Instituut, voert in
elke deelnemende gemeente een
onderzoek uit naar de stand
van zaken van het armoedebeleid.
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Het onderzoek
mét aanbevelingen moet gemeenten
verder helpen het lokale beleid te
verbeteren.Dat zou de verwachting
scheppen dat het hier om gemeenten gaat waarin het slecht gesteld
is met het minimabeleid, maar niets
is minder waar. Uit de informatie die
het Verwey-Jonker Instituut verstrekt
blijkt het te gaan om koplopers op
het gebied van bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting.
De ervaring van Wilma Kuiper van
de Stichting CLIP, door de organisatie van regionale werkbijeenkomsten
van de Sociale Alliantie betrokken
bij dit project, is toch een iets andere. ‘Wij zijn ook in verschillende
deelnemende gemeenten geweest,
maar daar moet nog veel gebeuren’,
zegt zij.

Dan gaan mensen opnieuw schulden aan omdat de wasmachine
kapot gaat. Als je zorgt voor goede
begeleiding van deze mensen en
een goed contact met kerkelijke
organisaties of humanitas dan kan
dat probleem misschien worden
opgevangen.’

Vangnet
Wilma Kuipers verhaal is eigenlijk:
zorg voor een goed gemeentelijk
kader, maar rust tegelijkertijd
ook vrijwilligersorganisaties toe om
brede steun te kunnen bieden.
‘Je ziet dat gemeenten het helemaal
niet zo slecht doen als het gaat om
armoedebeleid via de sociale zekerheid en Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo).

Keihard nodig
Het is haar vooral opgevallen dat de
samenwerking tussen professionals
en vrijwilligers moeizaam verloopt.
‘En je zult het toch met z’n allen
moeten doen. Ik heb wel gezien dat
mensen zich dat realiseren.
Iedereen roept ook dat een goede
samenwerking tot stand moet
komen, maar de praktijk is gewoon
anders.' 'Vrijwilligers gaan op een
andere manier om met geven van
tijd en aandacht aan mensen.
Dat kan haaks staan op hoe professionals te werk gaan. Terwijl je
elkaar keihard nodig hebt. Je bent er
bijvoorbeeld niet met schuldhulpverlening alléén. Dat kan een prachtig
uitgangspunt zijn om mensen uit de
problemen te halen, maar in de
praktijk wil het nogal eens mis gaan.

Cliëntenraden
zitten daar, als het goed is, ook
bovenop. Het probleem zit ‘m veel
meer in de organisaties die als het
ware het vangnet vormen. Hun
subsidies dreigen in de komende
jaren afgebouwd te worden, terwijl
ik vaak het gevoel heb dat zij echt
de basis vormen onder het
armoedebeleid.’
17

‘De gemeenten moeten zien dat zij
het overleg, de samenwerking,
moeten faciliteren. Zij moeten de
bindende factor zijn, anders blijven
er te veel mogelijkheden onbenut.
Tja en dat kost een gemeente geld,
maar het levert ook weer veel op!’

Ze noemt het de dubbele hedendaagse boodschap.
Aan alle kanten wordt geroepen dat
mensen mee moeten doen.
Ze moeten met drang en dwang
aan de slag om te participeren
in de samenleving. ‘En tegelijkertijd
zie je dat allerlei faciliteiten worden
teruggebracht. Er wordt steeds wat
vanaf gesnoept, zodat het uiteindelijk moeilijker wordt om echt mee te
doen.’ De term is bekend: civil socety. We moeten meer voor elkaar
doen om zo verder te komen.

Burenhulp, heette dat vroeger.
Op zich niet eens een verkeerd
onderdeel van het armoedebeleid.
‘Als mensen bij elkaar zijn
betrokken, is er al een grote stap
gemaakt. Maar je moet dat wel
onderdeel maken van het grotere
geheel. Wat ons betreft – en dat
geldt voor alle organisaties die te
maken hebben met het armoedebeleid moeten deze organisaties
ondersteunend zijn. Ze moeten
kunnen inspringen als regelingen
tekort schieten. Dat betekent dat je
elkaar moet kennen en samen moet
optrekken.’ Vrijwilligers en professionals lukt dat niet zo goed, ziet
ze. Terwijl het wél kan.

Ne9en padenplan
Wilma Kuiper neemt Zwolle als
voorbeeld. ‘Daar is een aparte
stichting opgericht die wij hebben
ondersteund. Die stichting is er in
2009 gekomen. In 2010 konden de
participerende organisaties aan de
slag. We hebben daar gewerkt met
het idee van lange termijnvisies en
korte klappen.

Als je dat stappenplan bekijkt ziet
het er gewoon goed uit. We hebben
als vertrekpunt de mensen zelf.
Zij worden aan het woord gelaten.
Armoede kan je niet aanpakken
zonder de inbreng van de mensen
waarover het gaat!
De samenleving moet erbij worden
betrokken, zodat mensen meetellen
en kunnen meedoen. Zo zijn diverse
paden uitgewerkt.
Die werkwijze kan naadloos op elke
gemeentelijke situatie worden
geplakt. Maar dan nogmaals: het is
zaak dat professionals
en vrijwilligers met elkaar optrekken.
’In Zwolle is een sociale toekomst18

Sociale Alliantie is om Nederland in
2020 armoedevrij te hebben.
We zouden hieraan met dit armoedejaar een impuls kunnen geven.
Deels denk ik dat dat ook wel gelukt
is. Toch blijft dat streven erg afhankelijk van de manier waarop in heel
Nederland naar armoedebeleid
wordt gekeken. Blijft het iets van
ons allemaal?
Of wordt het een ‘zij’ tegen ‘wij’-verhaal?’

agenda opgesteld. Die kan ook overgenomen worden door diverse
gemeenten, zodat uiteindelijk de
lokale samenwerking voor de minima
wordt versterkt, vernieuwd en verbeterd. Geleen is ook een voorbeeld
waar lokale organisaties een betere
onderlinge samenwerking
hebben afgedwongen. ‘Daar waren
verschillende maatschappelijke organisaties ontevreden over de armoedemanifestatie die er is gehouden.
De gemeente heeft dat goed opgepikt en is met de organisaties om de
tafel gegaan. Je ziet dat in Geleen
een betere
samenwerking op poten wordt
gezet.’
Bezuinigingen
Maar wordt het ‘stokje’ ook doorgegeven aan andere gemeenten?
Wilma Kuiper vindt dat het te weinig
is gebeurd.
Uit de cijfers van begin november
blijkt dat ze daar gelijk in heeft.
Bij de start van het ‘armoedejaar’ en
de stedenestafette lieten dertig
gemeenten weten in dit kader
activiteiten te willen ontplooien om
armoede te bestrijden.
De stand begin november was niet
echt hoopgevend.
De helft van deze dertig gemeenten
heeft tot dusver actie ondernomen.
Movisie, landelijke projectleider van
de Stedenestafette laat als reactie
hierop weten: ‘Sommige gemeenten
zien door bezuinigingen of de installatie van een nieuw college af van
deelname. Anderen zijn bang
verwachtingen te scheppen die ze in
de praktijk niet waar kunnen maken.’
Wilma Kuiper: ‘Het streven van de
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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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Landelijk Schakelpunt (LSP): een
veilig en betrouwbaar systeem.
Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen.
Een andere arts of apotheek kan
die medische gegevens via het
LSP bekijken met een beveiligde
pas en een wachtwoord.
Maar alleen als u dat goed vindt.
En als het nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens
worden overigens niet centraal
opgeslagen. Ze blijven bewaard op
de computers van uw huisarts en
apotheek.

Uw medische gegevens
beschikbaar via het
Landelijk Schakelpunt (LSP)
Alleen als u dat goed vindt
Wat leest u in deze bijdrage,
Uw huisarts en uw apotheek kunnen
uw medische gegevens delen met
andere zorgverleners. Bijvoorbeeld
als een andere arts of apotheek uw
medische gegevens nodig heeft om
u snel, goed en veilig te helpen.
Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk
Schakelpunt (LSP). Maar alleen als
u dat goed vindt. In deze bijdrage
leest u hoe dat precies gebeurt.
En u leest hoe u hiervoor toestemming kunt geven.

Wie mag uw medische gegevens
wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en
werkgevers kunnen uw medische
gegevens niet bekijken.
Een andere arts of apotheek mag
uw medische gegevens alleen
bekijken als dat nodig is om u snel,
goed en veilig te kunnen helpen.

Is het belangrijk dat andere zorgverleners uw medische gegevens
kunnen bekijken?
Uw huisarts en uw apotheek zijn
bekend met uw medische gegevens. Daarom kunnen ze u snel,
goed en veilig behandelen.
Maar moet u (met spoed) naar een
andere arts of apotheek? Of komt u
bij een specialist in het ziekenhuis
of een andere zorginstelling?
Dan is het belangrijk dat een andere
arts of apotheek uw belangrijkste
medische gegevens kan bekijken en
u óók snel, goed en veilig kan
behandelen. En u hoeft niet steeds
opnieuw uw medische gegevens te
vertellen. ?
Hoe kunnen zorgverleners uw
medische gegevens bekijken?
Uw huisarts en uw apotheek kunnen
hun computer aansluiten op het

Wilt u weten wie uw medische
gegevens hebben bekeken en
wanneer?
U kunt via de website van de
Vereniging van Zorgaanbieders
voor Zorgcommunicatie (VZVZ)
een overzicht opvragen of bekijken:
vzvz.nl.
Wie is verantwoordelijk voor het
LSP?
o VZVZ is verantwoordelijk voor
een
goed, veilig en betrouwbaar LSP.
o Uw zorgverleners zijn verantwoor
delijk voor de inhoud van uw
medische gegevens en het juiste
gebruik van het LSP.
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Bezoekt u ook andere apotheken?
Dan geeft u elke apotheker apart
toestemming. Maar u kunt ook
alléén uw huisarts of alléén uw
apotheek toestemming geven.
Wilt u bepaalde medische gegevens
niet delen via het LSP? Dat kan.
Overleg dit met uw huisarts en uw
apotheek.

Welke medische gegevens zijn te
bekijken via het LSP?
Zorgverleners kunnen via het LSP
alleen uw belangrijkste medische
gegevens bekijken. Huisartsen zien:
o Uw naam, adres en leeftijd.
o Informatie over uw gezondheid.
o Informatie over de bezoeken aan
uw huisarts in de afgelopen
4 maanden (of de laatste 5 bezoeken).
o Informatie over uw allergieën.
o Informatie over medicijnen die u
heeft gekregen van de apotheek.
o Informatie over overgevoeligheid
voor bepaalde medicijnen.

Wilt u meer informatie? Of heeft
u een klacht?
o Kijk op vzvz.nl. Daar vindt u ook
een overzicht van alle zorgverleners die het LSP gebruiken.
o Of bel het VZVZ Informatiepunt
(maandag tot en met vrijdag van
8.30 - 17.00 uur): 070 - 317 34 56
o Of stuur een e-mail: informatie
punt@vzvz.nl.

Een specialist in het ziekenhuis of
een andere zorginstelling mag
alleen gegevens over uw allergieën,
medicijnen en overgevoeligheid
bekijken. Dat geldt ook voor een
andere apotheek.

Wilt u extra toestemmingsformulieren?
o Vraag ze aan uw huisarts of
apotheek.
o Of download ze op vzvz.nl.

Hoe geeft u toestemming om uw
medische gegevens te delen via
het LSP?
U kunt op 3 verschillende manieren
toestemming geven:
o U zegt tegen uw huisarts en tegen
uw apotheek dat u het goed vindt
dat ze uw actuele medische gegevens delen.
o U vult het toestemmingsformulier
in levert dat in bij uw huisarts en
bij uw apotheek. Eén formulier
voor uw huisarts en één formulier
voor uw apotheek.
o U geeft toestemming via ik geef
toestemming.nl.
Aan uw huisarts en uw apotheek
geeft u apart toestemming.

Maak met inwonend
volwassen kind goede
afspraken over financiën
Het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek) meldt dat het steeds
vaker voorkomt dat kinderen weer
een tijdje bij hun ouders gaan
wonen, na een periode uit huis te
zijn geweest. Het Nibud geeft
ouders van deze boemerangkinde22

Het Nibud adviseert ouders van
inwonende, werkende kinderen de
financiële gevolgen te bekijken en
samen te bespreken of hier een vergoeding tegenover moet staan.
Kostgeld is dan een bijdrage in de
kosten van het levensonderhoud van
het kind of een compensatie voor de
misgelopen inkomsten. Welk bedrag
redelijk is om te vragen, kunt u berekenen met de hulp-pdf van het
Nibud.

ren het advies om de financiële
gevolgen van het thuis wonen goed
te bekijken en afspraken te maken
over de kosten. Voor ongeveer een
kwart van deze zogenoemde
boemerangkinderen is het stuklopen
van de relatie de belangrijkste reden
om terug naar huis te gaan.
Financiële redenen waren voor 1 op
de 5 boemerang-kinderen de
belangrijkste motivatie om weer
naar het ouderlijk huis te gaan.

Afspraken maken
Als ouders er niet voor kiezen kostgeld te vragen, is het wel verstandig
om de verwachtingen naar elkaar te
bespreken. Onderwerpen die aan de
orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheid omtrent
boodschappen doen en huishoudelijke taken. Maar spreek ook een
evaluatiemoment af waarop je
bespreekt of het financieel gezien
voor alle partijen nog bevalt. Op
basis daarvan kunt u alsnog tot
kostgeld besluiten.

Kostgeld
Als een volwassen kind weer thuis
komt wonen, brengt dat extra kosten
met zich mee. Niet alleen door
bijvoorbeeld de extra boodschappen en verbruikskosten.
Ook de gemeentelijke belastingen
kunnen stijgen doordat die afhankelijk zijn van de grootte van het huishouden. Daarnaast wijst het Nibud
ook op de inkomsten die mogelijk
misgelopen worden. Een extra
inkomen in het huishouden kan
invloed hebben op onder meer de
zorg- en huurtoeslag. Het inkomen
van het kind wordt namelijk ook
meegerekend bij het vaststellen van
de toeslagen.
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GROENE ASPERGES MET
KIP
Bereiden

Ingrediënten

Snijd de asperges in stukken van
5 cm. Kook de pasta en asperges
in een grote pan met ruim kokend
water met zout in ca. 10 min. beetgaar. Verhit in een koekenpan 1/3
van de olie en bak de walnoten 1
min. Laat uitlekken op keukenpapier
en bestrooi met zout.
Snipper de ui. Verhit in de koekenpan de rest van de olie. Pers de
knoflook boven de pan en fruit
zachtjes samen met de ui ca. 2
min. Voeg de kipfilet toe en bak
bruin en gaar in ca. 5 min.
Strooi er peper en zout over.
Laat in een vergiet pasta en asperges uitlekken. Doe over in een
schaal. Schep de kip en pestospread erdoor. Breng pittig op
smaak met peper en eventueel
zout. Garneer met walnoten.

500.g groene asperges
250 g penne rigate
3 el (olijf)olie
3 sjalotjes
1 teen knoflook
200 g kipfiletblokjes
90 g pestospread
Walnoten
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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

GRATIS ABONNEMENT

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

Ontvangt u een uitkering en woont u in de regio Amstelveen
en wilt u dit blad 4x per jaar gratis ontvangen?
Bon
voor gratis
Vul dan
onderstaande
bon inabonnement
en stuur deze naar;

Naam		Voorletters
Redactie Sociaal Contact
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
Straat/nr		
Postcode/plaats
U kunt het gedrukte blad ook per e-mail aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
Ik ontvang
het
graag:
Van dekwartaalblad
website kuntSociaal
u het inContact
pdf formaat
downloaden
(Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
per post
per email in pdf

BON VOOR GRATIS ABONNEMENT
Als specialist in deze markt bieden wij een

OPMAAK

combinatie van producten en diensten die

FOTOGRAFIE

VORMGEVING

Naam…………………………….Voorletters…………..
DRUKKEN

bijdragen aan het vervaardigen en tot stand

PRINTEN

AFWERKING

komen van uw product. Wij verzorgen de
totale graﬁsche productie van vormgeving,

Straat/nr………………………………………………….

opmaak en fotograﬁe tot en met het

drukken, printen, afwerken en de distributie
ervan of opslag in ons magazijn.

DE
KOFFIE
STAAT
KLAAR!

Postcode/plaats:…………………………………………
“ONLY DEAD FISH
SWIM WITH THE FLOW”
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INNOVATIE IN ICT
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.
Wij leveren o.a.: Systeembeheer, VOIP
Office 365, Clouddiensten, Managed-WIFI,
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek.

| Perviam Computer Consultancy B.V.
| Aalsmeerderweg 239-J
| 1432 CM Aalsmeer

| W
| T
| @

www.perviam.nl
088 – 44 66 500
info@perviam.nl

|
|
|

Postbus 8142 1180 LC Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl

