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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
Aftrek zorgkosten
Recht op extra geld
Dinsdag 20 december
Kindgebonden budget
Beschut in de praktijk
Mensen kunnen zelf
Rol leidinggevende
AOW leeftijd
Wat is een jobcoach
De Bolder
Meer bewegen.
Klijnsma
Wetsvoorstel
WW lek gestopt
Recht op tegemoedko-
ming
Kledingbank
Kabinet
Arbeid en zorg
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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Voorwoord.

Als u weet hoe het komt, vertel het 
mij. Amper bekomen van de jaarwis-
seling schrijven we nu al weer 
februari/maart. Wellicht komt het 
door mijn waarneming. Ik vind dat 
de wereld 'flink in de war is'. 
Dat is wat ik zie als ik kijk naar wat 
er op dit moment op onze aardbol 
gebeurt.

Ik zie een proces waarbij de 
democratie plaatsmaakt voor een 
autocratie, waarbij de onafhankelijke 
rechter wordt gepolitiseerd, waarbij 
de media als bewakers van de 
democratie worden gedemoniseerd. 
'Wereldleiders' die spreken van
'alternatieve feiten', alsof je het ene 
feit zo maar door het andere kunt 
vervangen en ik zie hoogblonde  

politici die niet ingaan op de argu-
menten van de ander, maar de 
dialoog uit de weg gaan en degene 
die een bepaalde opvatting bekriti-
seert wegzet als een overgewaar-
deerde halvezool.

Ik vind het lastig om met een 
ongebreideld optimisme naar deze 
ontwikkelingen te kijken. Dan maak 
ik mij zorgen, ik mag niet vervallen 
in cynisme.

Neen, dan kijk ik liever op micro 
niveau naar wat mensen op 
individueel niveau voor elkaar over 
hebben. Hoe mantelzorgers zich 
bekommeren over het welzijn van 
hun buren, hoe het SSA wekelijks 
mensen probeert te helpen hun weg 
te vinden in het oerwoud van regels 
en andere bepalingen. 
Hoe de ingewikkelde Nederlandse 
''regeltaal'' in begrijpelijk Nederlands 
wordt vertaald. 

De tijd gaat snel en stiekem hoop ik 
dat het zo snel gaat dat ook ik 
binnenkort weer optimistischer naar 
het ''wereldtoneel'' kan kijken.

't Moest me even van het hart.

Wim van Oosterom,
Voorzitter SSA.
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Aftrek zorgkosten.

Maakt u kosten door ziekte of voor 
zorg, dan kunt u deze kosten mis-
schien aftrekken van de belasting. U 
hoeft dan minder belasting te betalen 
of kunt zelfs geld terug krijgen.

De zorgkosten die u kunt aftrekken 
van de belasting worden specifieke 
zorgkosten genoemd. 
Bij uw belastingaangifte kunt u deze 
kosten opgeven als persoonsgebon-
den aftrek. Niet alle kosten zijn 
aftrek-baar. U krijgt alleen een ver-
goeding als de kosten boven een 
bepaalde inkomensdrempel uitkomen.

€ 0,19 per autokilometer kunt u als 
ziektekosten opnemen in uw aangifte

Welke zorgkosten komen in aan-
merking?
U kunt de volgende ziektekosten 
opnemen in uw belastingaangifte:
• Medische hulp
• Medicijnen (op voorschrift arts)*
• Hulpmiddelen (bijvoorbeeld steun 
 zolen, kunstgebit)*

• Uitgaven extra gezinshulp in ver-           
 band met ziekte* 

• Extra uitgaven dieet 
(medisch voorschrift)*

• Extra uitgaven voor kleding en 

beddengoed: 300 euro (of 750 
euro als u meer dan 600 euro per
jaar aan kosten hebt)*

• Reiskosten naar partner of 
inwonende kinderen in verband 
met ziekte (alleen als de afstand 
voor een enkele reis meer dan 

10 km is): 0,19 euro per auto-
kilometer of werkelijke openbaar 
vervoerskosten*

• Deze posten mag u in de aangifte 
over 2016 vermenigvuldigen met 
1,40 als uw inkomen lager is dan 
34.130 euro. Heeft u de AOW-leef-
tijd bereikt, dan mag u de posten 
vermenigvuldigen met 2,13.
Let op: als u elektronisch aangifte 
doet, wordt deze vermenigvuldiging 
automatisch gedaan.
Bereken uw aftrekbare bedrag voor 
specifieke zorgkosten.

Waar vindt u de zorgkosten?
Sommige ziektekosten vindt u terug 
op de polis van uw ziektekosten-
verzekering of op uw rekeningaf-
schriften. Voor andere ziektekosten 
moet u de bonnetjes bewaren. 
Denk aan medicijnen, hulpmiddelen 
zoals een gehoorapparaat, gezins-
hulp of reiskosten naar een familie-
lid. Kijk voor meer informatie over 
de aftrek specifieke zorgkosten op 
meerkosten.nl.

Drempel voor belastingteruggaaf 
Voor 2016 kunt u belasting terug-
krijgen als uw ziektekosten boven 
een bepaalde drempel uitkomen. 
De drempel bedraagt 1,65 procent 
van uw verzamelinkomen, met een 
minimum van 129 euro per volwas-
sene. Voor het gedeelte van uw 
verzamelinkomen dat hoger is dan 
40.296 euro bedraagt de drempel 
5,75 procent.
Doet u elektronisch aangifte, dan 
wordt dit automatisch berekend.
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Voorbeeldberekening
* Voorbeeldhuishouden: Een alleen-
staande die jonger is dan de AOW-
leeftijd met een bruto jaarinkomen
van € 20.000
Voorbeeldberekening van het aftrek-
baar bedrag voor specifieke zorg-
kosten *
Drempel (1,65 % van € 20.000)
€ 330
Kosten Dieetkosten € 400

Vervoerskosten € 98
Totale kosten: € 498

Aftrek Kosten boven de drempel
(€ 498 - € 300) € 198
Netto bedrag (40,48 % van
€ 198) € 80

Andere tegemoetkomingen
Soms kunt u ook een andere tege-
moetkoming krijgen in uw zorg-
kosten. Dit kan via de individuele bij-
zondere bijstand of de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo).
Het gaat dan bijvoorbeeld om dieet-
kosten. 
Ook kosten voor woningaanpassing
in verband met ziekte of handicap
kunnen in aanmerking komen. 
Uw gemeente voert deze regelingen
uit. Alle gemeenten hebben een
loket waar u terecht kunt voor meer
informatie.

Kosten niet meer opgeven voor
belastingaftrek
Meestal bepaalt de hoogte van uw
inkomen of u recht heeft op een
tegemoetkoming. Hoe dit geregeld is
kan per gemeente verschillen. Krijgt
u een tegemoetkoming? Dan mag u
vaak de kosten waarvoor u een ver-
goeding heeft gekregen niet meer
voor belastingaftrek opgeven.

RECHT OP EXTRA GELD
VAN JE GEMEENTE.

'Wat je precies vergoed krijgt en
welke regels daarvoor gelden, ver-
schilt per gemeente'
Met een laag inkomen kan het lastig
zijn om rond te komen. Vooral als je
bijvoorbeeld extra kosten hebt door
een handicap of chronische ziekte.
En kun je het openbaar vervoer niet
betalen? Misschien kun je financiële
steun krijgen van je gemeente.
Wat je precies vergoed krijgt en
welke regels daarvoor gelden, 
verschilt per gemeente. Het is altijd
de moeite waard om bij jouw
gemeente te vragen naar de moge-
lijkheden.

Financiële hulp gehandicapten en
chronisch zieken
Heb je door een chronische ziekte
of handicap extra kosten die je zelf
niet kunt betalen? Dan heb je recht
op financiële ondersteuning.
Gemeentes zijn volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo 2015) verplicht om voorzie-
ningen en ondersteuning aan te bie-
den. De Wmo geeft gemeentes wel
veel vrijheid in het bepalen van
regels voor deze ondersteuning. 
Zo mag de gemeente grenzen stel-
len aan het inkomen of vermogen
van mensen die gebruikmaken van
de regeling. Volgens de Wmo 2015
mogen die grenzen wel ruimer zijn
dan het sociale minimum (bijstands-
niveau). In dat geval komen ook
mensen met een (iets) hoger inko-
men in aanmerking voor de onder-
steuning. Ook kan de vorm van de
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ondersteuning per gemeente ver-
schillen. Zo kan een gemeente een
individuele ondersteuning op maat
bieden, of er bijvoorbeeld voor 
kiezen een algemene tegemoet
koming (standaard vastgesteld
bedrag) te geven aan iedereen die
aan de eisen voldoet.

Lees meer over welke hulp je van
de gemeente kunt krijgen vanuit
de Wmo.
Individuele bijzondere bijstand
Je kunt een compensatie krijgen
voor de aanschaf van dure spullen
die je echt nodig hebt maar zelf niet
kunt betalen. Dit geldt als je een
laag inkomen en (bijna) geen eigen
vermogen hebt. Het maakt hierbij
niet uit of je inkomen komt uit werk,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
bijstand, AOW of pensioen. 
Vraag de bijzondere bijstand wel
altijd van tevoren aan: je krijgt
alleen een vergoeding als de
gemeente vóór de aanschaf een
toezegging heeft gedaan. De
gemeente mag zelf regels vaststel-
len om te bepalen wie in aanmer-
king komt voor individuele bijzonde-
re bijstand. Er wordt bij de aanvraag
onder andere gekeken naar je
omstandigheden, noodzakelijkheid
van de gemaakte kosten, en wat je
zelf kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag
Je kunt bij de gemeente een indivi-
duele inkomenstoeslag aanvragen
als je langdurig van een laag 
inkomen leeft, (bijna) geen eigen
vermogen hebt, en er door je 
situatie geen uitzicht op een betere
inkomenssituatie is. De gemeente

mag zelf regels vaststellen om te
bepalen wie in aanmerking komt
voor de toeslag. Elk geval wordt
individueel beoordeeld en de hoog-
te van de toeslag kan per gemeen-
te verschillen. Ook UWV kan een
toeslag betalen als je inkomsten
onder het sociaal minimum uitko-
men. Lees meer hierover in het
artikel Recht op een toeslag van
UWV?

Stadspas
In verschillende steden kunnen
mensen met een laag inkomen een
stadspas aanvragen. Met de stads-
pas krijg je korting bij verschillende
activiteiten, cursussen en musea.
Toegang tot bepaalde musea is
zelfs gratis voor mensen met een
stadspas.

Op welke ondersteuning heb je
recht?
Vraag bij je gemeente, (plaatse-
lijke) patiëntenvereniging of gehan-
dicaptenorganisatie naar de moge-
lijkheden voor de verschillende
soorten financiële ondersteuning.
Ook kun je op de site van het
Nibud nakijken op welke toeslagen
en subsidies je recht hebt. Vul je
gegevens in en de website bere-
kent het voor je.

Veranderingen voor 2017
Kreeg je al financiële steun van je
gemeente? Per 1 januari 2017 kan
hierin wat zijn veranderd. Op de
website van de Rijksoverheid vind
je alle veranderingen, ingedeeld op
onderwerp, zoals 'gezondheid en
zorg', 'werk en inkomen' en 'wonen
en leefomgeving'.  
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Lees meer over inkomensonder
steuning van de gemeente op 
meerkosten.nl.

Dinsdag 20 december 
stemde de Tweede Kamer 
unaniem in met de 
aanpassing van de Wet
minimum(jeugd)loon

De leeftijd van het jeugdloon wordt 
stapsgewijs in 2017 en 2019 verlaagd 
van 23 naar 21 jaar. 
De 20-jarige Sheila gaat hierdoor flink 
meer verdienen, want haar loon stijgt 
komende zomer met ongeveer 2 euro 
per uur. 

"Ik moet bekennen dat ik een traan-
tje moest wegpinken toen minister 
Asscher in april bekendmaakte dat 
het jeugdloon de komende jaren 
omhoog gaat. Ik verdien nu 5,41 euro 
per uur achter de bar in een 
Rotterdams vijfsterrenhotel. Ik zit dus 
echt helemaal tegen het wettelijk 
minimum aan. Doordat het jeugdloon 
omhoog gaat en ik een jaartje ouder 
word gaat mijn salaris volgend jaar 
omhoog naar 7,41 euro per uur bruto.

Ik kan daardoor veel meer voor 
mezelf zorgen en hoef veel minder op 
mijn ouders te leunen. 
Zij werken ook keihard. 

Mijn moeder heeft een schoon-
maakbedrijf, mijn vader in de recla-
me. Het liefst wil ik hun helemaal 
niet om geld vragen, maar anders 
kom ik gewoon niet rond. Dat ik nu 
wat meer ga ver-dienen voelt toch 
alsof ik volwasse-ner word, dat ik 
meer mijn eigen stappen kan 
zetten, wat ik super fijn vind.
Ik ben super trots op wat we heb-
ben bereikt met Young & United. 
Bizar wat je in een jaar voor elkaar 
kunt krijgen. Dit is een mooie 
eerste stap naar een rechtvaardig 
loon. Het grote aftellen naar 1 juli 
2017 kan beginnen.'

Kindgebonden budget 
volgend jaar omhoog.

Bijna 800.000 gezinnen krijgen 
volgend jaar meer geld voor hun 
kinderen. Het kindgebonden budget
voor het eerste en tweede kind
gaat omhoog, met maximaal 
100 euro per kind. Dat staat in een
Algemene Maatregel van Bestuur
die minister Asscher vandaag naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het maximumbedrag voor het eer-
ste kind wordt met ruim 100 euro
verhoogd tot 1142 euro. Ook voor
het tweede kind komt er maximaal
100 euro bij. Het nieuwe maximum-
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bedrag voor het tweede kind wordt
daarmee volgend jaar 898 euro.
Gezinnen met een laag of middenin-
komen met twee kinderen kunnen in
2017 maximaal 2040 euro krijgen.
Wie nog meer kinderen heeft, krijgt
per kind 285 euro extra.

Het kabinet heeft besloten om de
inkomenspositie van gezinnen met
lage en middeninkomens meer te
ondersteunen door het kindgebon-
den budget te verhogen. 
Doordat het kindgebonden budget
inkomensafhankelijk is, komt deze
maatregel alleen ten goede aan
gezinnen met een laag of midden-
inkomen.

Minister Asscher van Sociale Zaken:
,,Ik wil dat iedereen, nu het weer
wat beter gaat, dat ook merkt in de
portemonnee. Ook gezinnen met
een laag of middeninkomen. 
Zij kunnen dit steuntje in de rug
goed gebruiken.''
Het verhogen van het kindgebonden
budget kost 130 miljoen euro per
jaar.

Beschut in de praktijk.

Ik geloof dat we als LCR een stevig
meningsverschil met gemeenten
hebben. Gemeenten willen graag de

praktijkroute. Gemeenten, sociale 
partners en kabinet spraken in 2013 
af dat ze samen 125.000 extra banen 
zouden creëren voor mensen met 
een aantoonbare medische arbeids-
beperking. 
Dat 'aantoonbare medische' willen de 
gemeenten er nu afhalen om zo de 
doelgroep te verbreden. 
Ze hebben daarbij de steun van de 
werkgevers en een meerderheid in 
de Kamer.
Het tweede punt is dat gemeenten 
geen wettelijke verplichting willen om 
het beschut werken te regelen. 
Daarin krijgen ze de steun van de 
meeste oppositiepartijen in de Kamer 
maar niet van de meerderheid.

De LCR staat op beide punten recht 
tegenover de gemeenten. 
Wij willen de praktijkroute niet. 
De banenafspraak tussen werk-
gevers, werknemers en kabinet is 
gemaakt voor mensen met een aan-
toonbare medische arbeidsbeperking. 
Die stonden en staan op grote achter-
stand als het gaat om een passende 
plek op de arbeidsmarkt. 
Als we die doelgroep nu verbreden, 
blijven deze mensen achteraan 
staan. En als de praktijkroute door-
gaat, is er een groot risico dat ze 
daar in 2023 nog steeds staan. Ook 
als de politiek dan met trots conclu-
deert dat de banenafspraak volledig, 
dus met 125.000 banen, is 'uitge-
voerd'. Veel gemeenten hebben 
beschut werken (nog) niet geregeld. 
Sommige gemeenten zeggen zelfs 
dat ze dat ook niet gaan doen. 
De bepaling in de Participatiewet stelt 
dat gemeenten beschut werken 
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kunnen regelen. In de praktijk bete-
kent dit dat een aantal gemeenten 
het niet doet. Sommige gemeenten 
hebben hun eigen mooie 'maatwerk-
oplossingen'. Ze beweren dat die 
beter zijn dan beschut werken. 
Bijvoorbeeld de dagbesteding. 
Gemakkelijker te regelen en goed-
koper.

Gemeenteraad blij, college blij en -
denken ze - cliënten blij. Maar dat 
laatste klopt niet. Cliënten in de dag-
besteding verdienen niet het wettelijk 
minimumloon, ze vallen niet onder 
een CAO en - om nog maar eens 
wat te noemen -  ze bouwen geen 
pensioen op. Daar worden ze dus 
helemaal niet blij van.

Als ik het overleg in de Kamer belui-
ster, zou er wel eens een deal 
kunnen komen. De Kamer gaat dan 
akkoord met de wettelijke verplich-
ting voor beschut werken en het 
kabinet accepteert op zijn beurt de 
praktijkroute. Hiervan moeten 
gemeenten en de LCR allebei even 
slikken. De discussie zal nog wel 
even voortduren. Alleen maar slikken, 
dát vinden gemeenten moeilijk en de 
LCR houdt er al helemaal niet van.

De LCR gaat dus door met knok-
ken voor mensen met een arbeids-
beperking. Kabinet en Kamer heb-
ben zich met het ratificeren van het 
VN-verdrag inzake rechten van 
mensen met een handicap duidelijk 
uitgesproken voor de inclusieve 
samenleving. 
De praktijkroute kan gemakkelijk zo 
uitpakken dat deze mensen nog 
steeds worden uitgesloten van eer-
lijk werk. Dat past niet in een inclu-
sieve samenleving én niet in een 
inclusieve arbeidsmarkt.
Natuurlijk blijven we ook knokken 
voor alle andere mensen in onze 
achterban, waar we ook de werk-
zoekenden toe rekenen. De re-inte-
gratieondersteuning moet voor alle 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt goed zijn en nog beter 
worden. Maar één groep had-den 
we beloofd dat ze voor die 125.000 
extra banen in aanmerking zullen 
komen. Het was niet alleen beloofd, 
het is ook afgesproken. En afspraak 
is afspraak. 

Mensen kunnen zelf advies
beschut werken aanvragen

De Participatiewet is vanaf 
1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die 
datum kunnen mensen zelf een 
advies beschut werk bij UWV
(Uitvoeringsinstituut Werknemers-
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verzekeringen) aanvragen. Voorheen 
kon alleen de gemeente een advies 
bij UWV aan-vragen. Op het moment 
dat een persoon een positief advies 
beschut werk van UWV ontvangt, is 
de gemeente verplicht, onder 
bepaalde voorwaarden, deze persoon 
een beschut werkplek te bieden. 

Verplichting voor gemeenten
In een ministeriële regeling wordt 
vastgelegd hoeveel beschutte plek-
ken gemeenten moeten realiseren, 
als de behoefte zich voordoet. Over 
de exacte hoogte van deze aantallen 
vindt momenteel nog overleg plaats. 
Als er meer mensen zijn met een 
positief advies dan een gemeente 
beschut werkplekken beschikbaar 
heeft, kan het zijn dat mensen op 
een wachtlijst komen. 
De gemeente kan dan mogelijk pas 
in het volgende jaar een beschutte 
werkplek aanbieden. In de tussentijd 
moet de gemeente wel, in overleg 
met de betrokken persoon, kijken wat 
de mogelijkheden zijn om vooruit-
lopend op een beschut werkplek 
alvast ergens aan de slag te gaan.

Beschut werk
Het instrument beschut werk zelf is 
niet nieuw, maar heeft altijd onder-
deel uitgemaakt van de Participatie-
wet. Beschut werk is en blijft werk in 
een beschutte omgeving onder aan-
gepaste omstandigheden en heeft 
altijd de vorm van een dienstbetrek-
king. Waar deze dienstbetrekking 
wordt georganiseerd, is een keuze 
voor de gemeente.

Doelgroep
Tot de doelgroep beschut werk
behoren personen die niet in een
reguliere baan kunnen werken maar
uitsluitend in een beschutte omge-
ving onder aangepaste omstandig-
heden. Dit kunnen bijvoorbeeld per-
sonen vanuit de gemeentelijke doel-

groep (ook niet uitkeringsgerechtig-
den (nuggers) en schoolverlaters) of
personen met een UWV-uitkering
zijn.UWV blijft op basis van lande-
lijke criteria (zie Besluit advisering
beschut werk) beoordelen of een
persoon tot de doelgroep beschut
werk behoort. UWV verricht onder-
zoek naar de vraag of de persoon
met arbeidsvermogen bij het verrich-
ten van werkzaamheden is aange-
wezen op:
- Een of meer technische of organi-
satorische aanpassingen die niet 
binnen redelijke grenzen door een 
werkgever kunnen worden gereali-
seerd;
- Permanent toezicht of intensieve 
begeleiding die niet binnen redelijke 
grenzen door een werkgever kan 
worden aangeboden. Als uit het 
onderzoek van UWV blijkt dat de 
betreffende persoon aan ten minste 
één van deze twee landelijke criteria 
voldoet, wordt voor deze persoon 
aan de gemeente een positief advies 
beschut werk verstrekt. 
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De gemeente is daarna verplicht 
deze persoon een beschut werkplek 
te bieden.

Informatie
Er is al veel informatie over beschut 
werk beschikbaar. Op bijvoorbeeld 
rijksoverheid.nl of samenvoordeklant.- 
nl. Deze informatie wordt begin 2017 
geactualiseerd. Met dit korte bericht 
stellen we u alvast op de hoo-gte van 
de wijzigingen. Wilt u men-sen uit de 
doelgroep zelf informeren? Klik voor: 
Vanaf 1 januari 2017 kunt u zelf een 
beoordeling beschut werken bij UWV 
aanvragen.

Rol leidinggevende cruciaal
bij voorkomen burn-outs.

Bijna 2,7 miljoen werknemers in 
Nederland hebben te maken met een 
hoge werkdruk. Ongeveer een 
miljoen werknemers loopt het risico 
op een burn-out. Uit de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandigheden van 
TNO en het CBS blijkt dat vooral 
werknemers met een hoge werkdruk 
en weinig steun van hun leidingge-
vende een hoog risico op een burn-
out hebben.
Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid stelt 13 miljoen

euro subsidie beschikbaar voor 
onder meer de aanpak van werk-
stress door werkgevers. Dat maakt 
minister Asscher vandaag bekend in 
Den Haag waar hij de Week van de 
Werkstress aftrapt.
Werknemers met een hoge werkdruk 
zijn een risicogroep voor burn-outs 
en ander verzuim. 
Dat risico neemt toe als de steun 
van leidinggevenden en collega's 
afneemt. Zo heeft van de werk-
nemers met een hoge werkdruk en 
weinig steun van hun leidinggeven-
de, 45% burn-out klachten.
Dit tegenover 18% van de werkne-
mers die deze steun wel ervaart. 
Ook een hoge werkdruk in combina-
tie met een gebrek aan zelfstandig-
heid of ontwikkelmogelijkheden in 
het werk verhoogt de kans op een 
burn-out.
Actieteam en subsidie voor werkge-
vers.Staatssecretaris Jetta Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid stelt een aanvraagperiode open 
voor de subsidie van projecten die 
zich richten op het langer en gezon-
der aan het werk houden van werk-
nemers. Daar valt ook de aanpak van 
werkstress onder. Werkgevers kun-
nen de helft van de kosten gesubsi-
dieerd krijgen, tot een bedrag van 
maximaal 10 duizend euro. Het geld, 
een totaalbedrag van 13 miljoen 
euro, komt uit het Europees Sociaal 
Fonds (ESF). Vanaf volgend jaar 
gaat een speciaal team van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bedrijven onder-
steunen bij de aanpak van werk-
stress, pesten en ander ongewenst 
gedrag op de werkvloer. 
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Dat team gaat leidinggevenden 
trainen, voorlichting geven en goede 
voorbeelden verspreiden.

In veel organisaties zijn er werkne-
mers die vanwege werkstress thuis 
zitten of hun werkdruk niet of nau-
welijks aankunnen. Tijdens de Week 
van de Werkstress organiseren 
meer dan 125 bedrijven door heel 
Nederland activiteiten om werk-
stress aan te pakken, het werkple-
zier te vergroten en goede voorbeel-
den met elkaar te delen. Heel 
Nederland wordt, onder andere via 
radiocommercials en social media, 
uitgenodigd om mee te denken over 
oplossingen tegen werkstress op 
checkjewerkstress.nl. Door in een 
vroeg stadium werkstress bespreek-
baar te maken en na te denken over 
oplossingen, kan een burn-out wor-
den voorkomen.

Leerlingen bedenken oplossingen 
tegen werkstress
Werkstress raakt niet alleen werkne-
mers en werkgevers, maar ook hun 
kinderen. Ouders met een kort lontje 
of gestreste leerkrachten zijn voor 
veel kinderen een bekend verschijn-
sel. Samen met de Missing Chapter 
Foundation (MCF) heeft het ministe-
rie van SZW daarom een Raad van 

Kinderen samengesteld, die via een 
schooltraject met het ministerie 
meedenkt over oplossingen voor 
werkstress. Onder leiding van MCF-
oprichter prinses Laurentien van 
Oranje presenteert de Raad van 
Kinderen, bestaand uit groep 7-leer-
lingen van de Paschalisschool in 
Den Haag, als start van de Week 
van de Werkstress hun beste tips in 
een gesprek met minister Asscher. 
Naast de minister zijn tijdens de bij-
eenkomst ook vertegenwoordigers 
van werkgevers, werknemers en 
arbo-professionals aanwezig.

AOW-leeftijd gaat in 2022
met drie maanden omhoog.

De nieuwe AOW-leeftijd wordt in
2022 67 jaar en drie maanden. 
De leeftijd gaat omhoog omdat
Nederlanders steeds langer leven.
De levensverwachting stijgt in 2022.
Het CBS maakte vandaag de 
nieuwe raming van de macro
gemiddelde levensverwachting
bekend.

Een grote meerderheid in de
Tweede en Eerste Kamer stemde in
2012 op voorstel van het vorig 
kabinet in met de automatische
koppeling van de AOW-leeftijd aan
de levensverwachting van mensen.
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Levensverwachting
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 
op gezette tijden automatisch aan-
gepast aan de stijging van de 
gemiddelde resterende levensver-
wachting op 65-jarige leeftijd in 
stappen van drie maanden per jaar. 
Dat gebeurt aan de hand van een in 
de wet vastgelegde formule. 
Nederland staat in de top van de 
wereldranglijst bestendige pensioen-
stelsels, mede door de koppeling 
van de oudedagsvoorziening aan de 
gemiddelde levensverwachting.
De verhoging van de AOW-leeftijd 
moet volgens de wet vijf jaar voor 
de inwerkingtreding bekend worden 
gemaakt. Daarom wordt dit vandaag 
bekend gemaakt.

Overbruggingsregeling
Onder bepaalde voorwaarden is er 
een overbruggingsuitkering voor 
mensen met een laag inkomen die 
al deelnemen aan een vut- of pre-
pensioenregeling, en zich niet heb-
ben kunnen voorbereiden op de 
AOW-leeftijdsverhoging. Er geldt 
onder meer een inkomensgrens van 
200% van het wettelijk bruto mini-
mumloon voor een alleenstaande 
(€ 3.074,40) en 300% voor paren 
(€ 4.611,60). De vermogensgrens 
van € 24.437,- (alleenstaande) res-
pectievelijk € 48.874,- (paar) is 
exclusief eigen woning en pensioen-
vermogen.
Op de website van de SVB kunnen 
mensen hun AOW-leeftijd bereke-
nen. Op deze site kunnen mensen 
tevens nagaan of ze in aanmerking 
komen voor de overbruggingsrege-
ling.

WAT IS EEN JOBCOACH?

'Hoe kom je aan een jobcoach, wat
doet 'ie precies en hoe krijg je je
coach vergoed door UWV?'

Als je een arbeidsbeperking hebt,
kan een jobcoach jou en je werk-
gever helpen bij het inrichten van
jouw werk en werkplek. Een job-
coach kan je ook bemiddelen naar
werk. 

Hoe kom je aan een jobcoach,
wat doet hij of zij precies en hoe
krijg je je coach vergoed door
UWV?

Wanneer kan ik een jobcoach
inschakelen?
Je kunt een jobcoach inschakelen
als je hulp nodig hebt bij het wer-
ken. UWV vergoedt de jobcoach als
je langdurig een ziekte of handicap
hebt die je belemmert bij je werk.
Dit wordt ook wel een structurele
functionele beperking (SFB)
genoemd. Je jobcoach kan een
persoonlijk trainingsprogramma
maken om het werk te leren en kan
je begeleiden op de werkvloer. 
een jobcoach kijkt vooral naar wat
je wél kunt. Hij helpt je werkgever
om goed gebruik te maken van je
mogelijkheden. Voor de dingen die
je niet kunt, helpt hij je werkgever
oplossingen zoeken, zoals een her-
verdeling van het werk. Aan het
eind van een geslaagd programma
kun jij je werk zelfstandig doen. Je
jobcoach blijft bereikbaar wanneer
er een probleem ontstaat of als er
nog knelpunten zijn.
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Als je op zoek bent naar werk, maar 
daar hulp bij wilt, kan een jobcoach 
je ook bemiddelen naar werk. Maar 
dit deel wordt niet vergoed door 
UWV.

Wat doet een jobcoach voor mij?
Als je een baan hebt gevonden en 
toestemming hebt van UWV om je 
te laten begeleiden door een job-
coach, dan helpt hij je minimaal een 
half jaar met inwerken. Na een half 
jaar laat de jobcoach aan UWV 
weten hoe het met je gaat. 
Vervolgens kan hij je blijven begelei-
den. Elk half jaar bekijkt UWV 
opnieuw of je de jobcoach nog 
nodig hebt. De begeleiding door de 
jobcoach duurt maximaal 3 jaar. 
Het is de bedoeling dat je je werk 
daarna zelfstandig kunt doen. Lukt 
dat nog niet, dan bekijkt UWV of je 
toch nog verlenging kunt krijgen.

Hoe kom ik aan een jobcoach?
Wil je weten of je begeleiding van 
een jobcoach kunt krijgen? Neem 
dan contact op met een arbeidsdes-
kundige van UWV. Je komt voor een 
vergoeding van UWV in aanmerking 
als je jobcoach is aangesloten bij de 
door UWV erkende jobcoach-
leveranciers. En als je voldoet aan 
de voorwaarden. Je moet bijvoor-
beeld een burgerservicenummer 
(BSN) hebben. En UWV moet 
vastgesteld hebben dat je een 
structurele func-tionele beperking 
hebt (zie boven).

Hoe vraag ik vergoeding aan?
Dit doe je samen met de jobcoach 
die je begeleidt. Je jobcoach weet    

hoe dit moet. Hoeveel je precies 
aantal uren dat je werkt. UWV 
betaalt de vergoeding rechtstreeks 
aan je jobcoach.

en sociaal met de aanvragen om 
een voorschot wordt omgegaan, 
zodat mensen die zwaar in de 
problemen zijn gekomen niet tot 
2018 op compensatie hoeven te 
wachten'.
Heb je vragen of wil je reageren?Je 
kunt contact met ons opnemen via 
Ug-zuid@fnv.nl of 0495-433184.

HOERA......

Voor zo ver nu bekend gaat
het wijkcentrum

DE BOLDER
weer open op 7 April.

volg de berichtgeving in de
wijkkranten
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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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Klijnsma: € 4 miljoen voor
strijd tegen armoede en
schulden.

Nieuwsbericht | 25-01-2017 | 12:34
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
stelt € 4 miljoen beschikbaar voor
projecten die armoede tegengaan
en die voorkomen dat mensen in de
schulden komen.

Vanaf 1 februari aanstaande kunnen
belangstellenden projecten indienen
die het komende jaar gaan lopen.
De projecten moeten ook op de
lange termijn armoede en schulden
tegengaan en op het hele land
effect hebben, bijvoorbeeld doordat
ze uit te rollen zijn naar andere
plaatsen. Ze worden op volgorde
van binnenkomst behandeld.
De afgelopen 2 jaar heeft Klijnsma
overal in het land vrijwilligers en
medewerkers gesproken van 
organisaties die mede geholpen
werden met het subsidiegeld dat ze
voor die jaren ter beschikking 
stelde. 'Vooral de vele vrijwilligers
hebben diepe indruk op me 
gemaakt', zegt Klijnsma, 'zij kunnen
net het beslissende steuntje in de
rug geven om mensen er bovenop
te helpen of te houden.'

Zo heeft Klijnsma verschillende 
projecten bezocht waarbij mensen
laagdrempelig worden geholpen met
hun administratie. Zag ze de waarde
van mensen die gezamenlijke maal-
tijden organiseren waardoor mensen
uit hun isolement komen. 

En sprak ze met kinderen die dank-
zij de subsidies mee kunnen doen
met hun leeftijdsgenoten.
De projecten moeten zich richten op
kwetsbare groepen. Klijnsma noemt
daarbij met name kinderen die
opgroeien in een gezin met een
laag inkomen, jongeren met 
financiële problemen, alleenstaande
oudergezinnen, huishoudens met
een langdurig laag inkomen en 
niet-westerse huishoudens.

Vanochtend bezocht Klijnsma nog 1
van de projecten die gebruik hebben
gemaakt van de vorige subsidie
ronde. Zij las voor bij het kinder-
zwerfboekstation in de Haagse
Schilderswijk, in het kader van de
Nationale Voorleesdagen, georgani-
seerd door het CPNB.
Kinderzwerfboeken worden door-
gegeven, achtergelaten op scholen,
ziekenhuizen, winkels, treinen en in
de 1.400 zwerfboekstations. Die
zwerfboekstations van Nationaal
Fonds Kinderhulp zijn overal in
Nederland te vinden, maar vooral in
wijken waar kinderen weinig tot
geen boeken thuis hebben om hen
zo tot lezen te stimuleren.
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Wetsvoorstel vereenvoudi-
ging beslagvrije voet naar
de Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging 
beslagvrije voet, het minimum aan 
inkomen waar over iemand moet 
kunnen blijven beschikken voor zijn 
basale levensonderhoud, is vandaag 
aan de Kamer aangeboden. 
Daarmee zetten staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en minister Van 
der Steur van Veiligheid en Justitie 
een belangrijke stap naar een betere 
bescherming van het bestaansmini-
mum van mensen met schulden. 
Ook mensen met flinke schulden 
moeten immers voldoende geld 
overhouden om van te leven. 
De zogenoemde beslagvrije voet 
zorgt daarvoor. Dit wetsvoorstel 
zorgt dat de berekening van de 
beslagvrije voet eenvoudiger wordt 
en het proces van beslaglegging 
zodanig wordt ingericht dat beslag-
leggende partijen beter op de hoogte 
zijn van elkaars incassoactiviteiten.

De huidige regeling voldoet in de 
praktijk niet doordat de vaststelling 

van de hoogte van de beslagvrije 
voet te ingewikkeld is. Hij vergt veel 
gegevens die vooral door de 
schuldenaar zelf moeten worden 
verstrekt. Dit gaat in het overgrote 
deel van de gevallen niet goed met 
tot gevolg tienduizenden huis-
houdens die te weinig geld over 
houden om van te leven.

Het ingediende wetsvoorstel neemt 
de belangrijkste knelpunten van de 
huidige regeling weg. De beslag-
vrije voet kan aan de hand van de 
leefsituatie van de schuldenaar en 
het inkomen van hem en zijn even-
tuele partner worden vastgesteld. 
Kern van het systeem is dat deze 
gegevens uit bestaande registraties 
kunnen worden gehaald, en niet 
langer door de schuldenaar zelf 
hoeven te worden verstrekt.

De vereenvoudiging moet er uitein-
delijk voor zorgen dat mensen met 
schulden genoeg overhouden om 
van te leven waardoor ze niet ver-
der in de problemen komen. 
Dat vergroot de kans dat ze een 
stabiele financiële situatie kunnen 
bereiken.
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WW-lek gestopt.

Acties en persoonlijke verhalen 
geven de doorslag.
Ook de 15.000 gedupeerden die 
eerder uitgesloten waren van com-
pensatie krijgen deze nu toch. 
Minister Asscher heeft deze week, 
na veel actie en lobby van de FNV, 
toegezegd dat nu iedereen onder de 
compensatieregeling gaat vallen. 
Het WW-lek is hiermee gerepareerd.

FNV Uitkeringsgerechtigden 
bedankt alle leden die actie hebben 
gevoerd en die hun verhaal wilden 
doen bij de minister.
Felix Alejandro Perez, bestuurder 
FNV Uitkeringsgerechtigden:
'Zonder onze leden was ons dit niet 
gelukt.  En ik weet zeker dat de per-
soonlijke en schrijnende verhalen 
die we het afgelopen jaar mochten 
optekenen hebben geholpen om de 
minister dit besluit te doen nemen. 
Deze verhalen hebben de politiek 
doen inzien dat reparatie en com-
pensatie nodig was.'

FNV maakt zich hard voor voor-
schotten
De FNV gaat zich er nu hard voor 
maken dat alle gedupeerden die 
door het WW-lek in de problemen 
zijn gekomen snel een voorschot 
kunnen krijgen om de eerste nood 
te ledigen. De compensatieregeling 
voor de laatste groep gaat pas 
namelijk vanaf het eerste kwartaal 
2018 in. Alejandro Perez: 'De FNV 
gaat zijn stinkende best doen om 
ervoor te zorgen dat er ruimhartig 
en sociaal met de aanvragen om 

een voorschot wordt omgegaan, 
zodat mensen die zwaar in de pro-
blemen zijn gekomen niet tot 2018 
op compensatie hoeven te 
wachten'.
Heb je vragen of wil je reageren?Je 
kunt contact met ons opnemen via 
Ug-zuid@fnv.nl of 0495-433184.

Recht op tegemoet
komingen?

Om te komen tot een goed budget-
advies, is het belangrijk om een 
overzicht te hebben van alle inkom-
sten en uitgaven. Check daarbij ook 
of iemand recht kan hebben op 
landelijke tegemoetkomingen of 
gemeentelijke subsidies.

Verschillende regelingen
Er zijn voor lagere inkomens 
verschillende regelingen voor 
inkomensondersteuning. 
Denk aan de landelijke toeslagen, 
zoals het kindgebonden budget en 
de zorgtoeslag. Maar ook aan de 
gemeentelijke subsidies voor 
bijvoorbeeld sport of culturele 
activiteiten. Mensen met een laag 
inkomen kunnen soms ook in aan-
merking komen voor kwijtscheldin-
gen of betalen een lager tarief.

Berekenuwrecht.nl
Welke landelijke regelingen er zijn 



19

en om welk bedrag het gaat kunt u 
nagaan via Berekenuwrecht.nl. 

Op basis van gegevens over gezins-
samenstelling en inkomen worden 
financiële aanspraken berekend. Er 
wordt rekening gehouden met alle 
landelijke regelingen voor inkomens-
ondersteuning zoals huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kindgebonden budget 
en kinderbijslag. Ook worden er voor 
veel gemeenten lokale subsidies 
berekend. 
De tool verwijst door naar de 
instantie waar de aanvraag gedaan 
moet worden. 
De site is een initiatief van Nibud en 
Stimulansz.
Als begeleider kunt u de rekentool 
samen met uw cliënt invullen, of uw 
cliënt erop attenderen. Zo kunt u 
ervoor zorgen dat uw cliënt alle 
regelingen benut waar hij recht op 
heeft.

Ga naar Berekenuwrecht.nl
Het Nibud heeft ook een schriftelijk 
overzicht van alle regelingen 
beschikbaar. Download het over-
zicht (pdf)

Tip: Via Stichting Leergeld kun 
ouders met kinderen en een smalle 
beurs, een aanvraag doen voor een 
vergoeding voor kosten van 
kinderen, zoals bijdrage in de kosten 
voor een computer of schoolreisje.

Gemeentelijke regelingen
Elke gemeente bepaalt zijn eigen
regelingen. Denk hierbij aan een
kortingspas, kwijtscheldingsmoge-
lijkheden van de lokale lasten, of
een bijdrage in de kosten van 
sporten. Informatie hierover is bij
de gemeente te krijgen.

Gemeente aansluiten bij 
berekenuwrecht.nl
Veel gemeenten hebben hun lokale
regelingen aan Berekenuwrecht.nl
gekoppeld. Zo krijgen gebruikers
snel een totaaloverzicht van alle
regelingen die voor hun specifieke
situatie gelden. Lees er meer over
op de pagina Berekenuwrecht.nl
voor gemeenten.



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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Kabinet: ruimte voor hulp
bij zelfdoding bij voltooid
leven

Mensen die weloverwogen menen
dat hun leven voltooid is, moeten
onder strikte en zorgvuldige criteria
in staat worden gesteld dit leven op
een voor hen waardige wijze af te
sluiten. Het kabinet wil in overleg
met verschillende zorgpartijen een
nieuwe wet uitwerken, waarin dit
uitgangspunt wordt vormgegeven.
Het gaat dan om een systematiek
aanvullend op en naast de huidige
euthanasiewet. De ministers Edith
Schippers (VWS) en Ard van der
Steur (VenJ) schrijven dit vandaag
namens het kabinet in een brief aan
de Tweede Kamer. Zij reageren
hiermee op het rapport 'Voltooid
Leven' van de commissie-Schnabel.

Eind 2013 kwam vanuit de Tweede
Kamer het verzoek een verkenning
uit te voeren naar de maatschappe-
lijke dilemma's rond en juridische
mogelijkheden voor hulp bij zelf-
doding voor mensen met een vol-
tooid leven. In februari 2016 heeft
een breed samengestelde 
commissie onder leiding van Paul
Schnabel haar eindrapport hierover
gepresenteerd. De commissie 
concludeert daarin dat de huidige
euthanasiewet goed functioneert en
dat er nog ruimte is binnen de
euthanasiewet die niet wordt benut.
Het kabinet is blij met de 
constatering van de commissie dat
de huidige euthanasiewet goed
functioneert voor mensen die onder
de reikwijdte van deze wet vallen,
zodat het kabinet geen aanleiding

ziet de euthanasiewet aan te pas-
sen. Hoewel die wet geen ruimte
biedt voor mensen bij wie het lijden
geen medische grondslag kent,
vindt de commissie-Schnabel het
niet wenselijk de huidige juridische
mogelijkheden voor hulp bij zelf-
doding te verruimen.

Daarmee wordt volgens het kabinet
echter geen recht gedaan aan de
wens en de hulpvraag van mensen
die hun leven voltooid achten.
Het kabinet is van mening dat zo'n
verzoek om hulp van mensen die
ondraaglijk en uitzichtloos zonder
medische grondslag lijden, een
legitiem verzoek kan zijn.
Het kabinet hecht veel waarde aan
de beschermwaardigheid van het
leven. Voor de oplossing die het
kabinet zoekt, zijn dan ook de voor-
waarden waaronder mensen van
deze vrijheid om het levenseinde
zelf vorm te geven gebruik mogen
maken, essentieel. Vrijwilligheid,
weloverwogenheid, veiligheid en
zorgvuldigheid zijn daarbij vertrek-
punt. Een stervenshulpverlener
moet uitsluiten dat een (medische)
behandeling de wens op sterven
nog kan wegnemen. Omdat de
groeiende wens tot het zelfgekozen
levenseinde vooral voorkomt bij
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mensen op leeftijd wordt een nieuw
systeem beperkt tot mensen die op
leeftijd zijn. Noodzakelijk daarbij zijn
zorgvuldige begeleiding en 
toetsing vooraf door een stervens-
hulpverlener met een medische
achtergrond, die daarbovenop een
vervolgopleiding heeft gevolgd.
Aanvullende waarborgen gericht op
zorgvuldige toetsing door een derde,
begeleiding bij de keuze, controle
en toezicht maken onderdeel uit van
een nieuwe systematiek

ARBEID EN ZORG

Zowel op het terrein van betaalde
arbeid als op dat van de zorg wordt
meer van mensen verwacht. 
Tegelijk wil de overheid dat mensen
de zorg voor anderen vaker zelf op
zich nemen. Ze hoeven dan minder
vaak aan te kloppen bij de overheid.
Combinatiedruk Deze inspanningen
in arbeid én in zorg passen bij de
verschuiving van 'verzorgingsstaat'
naar een samenleving met meer
eigen verantwoordelijkheid. 
Een aantal jaren geleden was deze
combinatiedruk alleen iets van jonge
ouders met kinderen. Zij losten het
probleem op met het zogenaamde
anderhalf verdienersmodel. 
Hij werkte fulltime en zij parttime.

Veel mensen vinden het tegen-
woordig ingewikkeld arbeid en zorg 
te combineren. De verwachting is 
dat de complexiteit alleen nog maar 
lastiger zal worden. Het gaat 
immers niet alleen om de noodzaak 
betaalde arbeid en het verzorgen 
van kinderen te combi-neren; het 
gaat ook over levenslang leren, 
over het leveren van mantelzorg 
aan hulpbehoevenden in onze 
naaste omgeving en over vrijwilli-
gerswerk in verenigingsverband. 
Discrepantie Het aandeel van 
mantelzorgers ligt in Nederland 
rond het Europese gemiddelde
(14,6% van de bevolking). 

De intensiteit van de mantelzorg
(het aantal uren per mantelzorger)
is laag. De overheidsuitgaven aan
de gezondheidszorg zijn in
Nederland relatief hoog. 
En familienormen (als motiverende
context van mantelzorg) zijn minder
sterk dan gemiddeld. Internationaal
onderzoek laat zien dat mensen in
een land meer mantelzorg verlenen
wanneer de gezondheidszorg er
minder genereus is en de familie-
normen sterk zijn. Het Nederlandse
beleid wil in de richting van een
minder genereuze gezondheids-
zorg, maar wordt daarbij niet
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gecompenseerd door sterke mantel-
zorg motiverende familienormen. 
Onderzoekers constateren dat het 
beleid van de overheid in Nederland 
niet aansluit bij de voorkeuren van 
burgers. Zo bepleit de overheid het 
gebruik van kinderopvang om de 
arbeidsdeelname te bevorderen, 
maar legt zij anderzijds de zorg voor 
ouderen in toenemende mate bij 
burgers neer. Burgers wijzen die 
gedachten af. Zij stellen limieten aan 
het aantal dagen dat ze de opvang 
van achtergrond hun kinderen willen 
uitbesteden, terwijl ze de zorg voor 
hun ouders bij voor-keur juist wel 
aan de staat willen overlaten. Deze 
discrepantie staat volgens 
onderzoekers de uitvoering van het 
staande beleid in de weg.

Slimme keuze
De overheid vindt belangrijk dat 
mensen arbeid en zorg kunnen 
combineren. Het kabinet heeft om 
die reden in de afgelopen kabinets-
periode verschillende besluiten 
doorgevoerd, onder meer door het 
aantal verlofregelingen uit te 
breiden, de kinderopvang verder 
toegankelijk te maken en meer 
mogelijkheden voor flexibiliteit op het 
werk te bieden. Hierdoor zou het 
mogelijk worden om 'slimme keuzes' 
te maken in de combinatie van 
arbeid en zorg. Onderzoekers wijzen 
erop dat bepaalde groepen in de 
samenleving minder toegang 
hebben tot arbeid-en-zorgarrange-
menten dan andere. Laagopgeleiden 
kunnen minder makkelijk een beroep 
doen op regelingen. Voor hen is het 
financieel minder haalbaar om 

kinderopvang in te schakelen of 
verlof op te nemen.

Laagopgeleid werk biedt vaak ook 
minder mogelijkheid voor flexibiliteit 
in tijd en plaats voor de werknemer. 
Zelfstandigen zonder personeel
(zzp'ers) hebben eveneens minder 
toegang tot regelingen. Daarnaast 
worden in bepaalde situaties hulpbe-
hoevende ouderen financieel gestraft 
omdat hij of zij bij familie gaat 
wonen. Zo zijn zo'n vijfduizend 
migrantenouderen de dupe van de 
zogenaamde mantelzorgboete.

Inmiddels is de kostendelersnorm 
voor de AOW opgeschoven naar 1 
januari 2018. Het gaat dan om de 
aanpassing van de financiële tege-
moetkoming op basis van het aantal 
volwassenen dat een huis bewoont. 
Voor de bijstand is de kostendelers-
norm al wel ingegaan. Het doel van 
de korting is het verschil te vergroten 
tussen een bijstandsuitkering en 
betaald werk. Maar het impliceert 
tegelijk dat een werkloze minder 
snel een hulpbehoevende oudere bij 
zich in huis zal nemen. Want als hij 
of zij dat doet, wordt hij financieel
'bestraft'. Het is de vraag of de wer-
king van een dergelijke maatregel 
getuigt van een 'slimme keuze' van 
de overheid.
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Kipstoofpotje met prei.

Ingrediënten

125 g gerookte spekblokjes 
(duobak 250 gr)
2 schalen kipdrumsticks 
(ca. 575 gr)
1 ui (in smalle parten)
2 x 375 gr prei (in stukken 
van ca. 2 cm)
1 el Italiaanse kruiden 
(potje 12 gr)
50 g rozijnen (zak 500 gr)
1 kg aardappelen (Pommes 
Culinair (zak 1 1/2 kg) 
schoongeboend en 
gehalveerd)

Bereiden

Bak in een braadpan de spek-
blokjes zachtjes uit. Neem ze 
met een schuimspaan uit de 
pan. Bak in het spekvet de 
drumsticks rondom bruin. 
Neem ze uit de pan. Roerbak 
in het bakvet de ui en de prei 
3 minuten. Schenk er 250 ml 
water bij en breng het geheel 
aan de kook. Voeg de kruiden, 
de rozijnen en de spekblokjes 
toe, schep de kip weer in de 
pan en stoof de kip afgedekt 
gaar in 20 minuten. Kook de 
aardappelen gaar volgens de 
aanwijzingen op de verpak-
king, giet ze af en bestrooi ze 
met zout. Serveer de aardap-
pelen bij het kipstoofpotje.



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

OP AFSPRAAK, TEL. 020 - 64 15 308

Bovenkerkerweg 43

w w w . s c h i e d o n . n l

■ 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. 

 
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. 
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