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Voorwoord

Tijdelijke verhuizing

Eén op de zes mensen 
Wereldwinkel

UWV

Verbeteringen

FNV blij

 Werken als een gek      
Steun eerste kamer      
Nieuwe aanpak      
Voorkom roodstaan         
Nieuwe Wet

Kamerlid       
Kledingbank 

42 kilometer

Oneline winkelen

  Recept

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.



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.

De Bolder, ons onderkomen, staat in de

steigers. Het wordt geheel verbouwd.

Dat was ook wel nodig en wij zijn als

SSA erg benieuwd hoe het er straks

uitziet. Ongetwijfeld mooi. 

Wat niet veranderd zal zijn is de gast-

vrijheid die wij telkens weer ervaren als

we van het gebouw en van de dienst-

verlening gebruikmaken. 

Nu het gebouw onder handen wordt

genomen, maken wij gebruik van de 

wereldschool, waar we al improvise-

rend onze spreekuren draaien. 

Dat die plek wellicht minder bereikbaar

is merken wij niet aan het aantal cliën-

ten dat dinsdags van onze diensten

gebruik wil maken. Wat dat betekent

weet ik eerlijk gezegd niet, maar het is

wel fijn te constateren, dat ondanks de

andere werkplek en het wat meer

improviseren de cliënten ons weten te

vinden. 

Vanzelfsprekend wordt het wat rustiger,

maar dat heeft ook te maken met de

afloop van het 'belastingseizoen'. Vrijwel

alle aangiftes liggen bij de belastingdienst

en de meesten zullen al bericht over hun

aangifte hebben ontvangen. Sommigen

krijgen wat terug en anderen zullen wat

moeten betalen. Objectief gezien zal het

niet om grote bedragen gaan, maar 

relatief hier en daar ongetwijfeld wel. 

Want het maakt nogal wat uit of je van

een jaarinkomen van € 50.000 of van

€ 25.000 in eens € 1.000 euro 
inkomstenbelasting bij moet betalen. 

Over de echt grote inkomens heb ik het 

maar even niet. Die kennen de wegen en 

hebben hun adviseurs. Al jaren wordt de 

kloof tussen rijk en arm steeds groter en 

ik zou wensen dat daar eens echt iets 

aan zou veranderen. Ook goed voor de 

economie.

Wim van Oosterom,

Voorzitter.
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WIJKCENTRUM DE BOLDER
GAAT VERBOUWEN

VANAF  JULI IS ONS SPREEKUUR 
DINSDAGMORGEN VAN 10-12 UUR

TEL. 020-6471509

LANDTONG 18 
AMSTELVEEN
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1 op de 6 werknemers heeft

te maken met pesten, 

discriminatie of intimidatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers had-

den het afgelopen jaar te maken met

discriminatie, pesten of (seksuele)

intimidatie op het werk. In combina-

tie met een hoge werkdruk verdub-

belt ongewenst gedrag de kans op

burnout klachten. Minister Asscher

van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid start daarom van-

daag een campagne om aandacht te

vragen voor dit probleem.

Zeven extra verzuimdagen per

slachtoffer

Ongewenst gedrag door leidingge-

venden of collega's heeft grote

impact op de mensen die het over-

komt. Daarnaast zorgt het naar

schatting jaarlijks voor gemiddeld

zeven extra verzuimdagen per

slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard

euro aan loondoorbetaling voor

werkgevers, zo berekende TNO. 

De campagne van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

richt zich op alle werkenden in

Nederland. Ongewenst gedrag is

soms duidelijk zichtbaar, maar vaak

gaat het om subtiel gedrag dat voor

de ontvanger kwetsend is.

Campagne 'Moet toch kunnen'

nodigt uit tot gesprek

Werknemers en werkgevers kunnen

vanaf vandaag op www.moettoch-

kunnen.nl terecht om in gesprek te

gaan over ongewenst gedrag. Via

een postercampagne en radiocom-

mercials worden werkgevers en

werknemers opgeroepen om met

elkaar het gesprek aan te gaan over

het grijze gebied tussen een

onschuldige grap of opmerking en

ongewenst gedrag.

Team helpt werkgevers en

werknemers

Minister Asscher wil in overleg met

de sociale partners werkgevers en

werknemers helpen om ongewenst

gedrag op de werkvloer bespreek-

baar te maken en aan te pakken.

Daarom trekt hij een half miljoen

euro uit voor een team van deskun-

digen dat bedrijven desgevraagd

gaat adviseren over hoe met dit 

probleem om te gaan. Ook staat er

vanaf vandaag op www.duurzamein-

zetbaarheid.nl een wegwijzer van

TNO die werkgevers en werkne-

mers helpt om verschillende vormen

van ongewenst gedrag te herken-

nen en hen tips geeft over hoe hier-

mee om te gaan. Verder lanceert de

Inspectie SZW later deze maand

een zelfinspectietool waarmee 

werkgevers inzicht krijgen in de 

vormen van ongewenst gedrag die

mogelijk in hun organisatie voorko-

men. De Inspectie SZW besteedt

ook extra aandacht aan het thema

bij controles op de werkvloer.
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Kans op burnout verdubbelt door

ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op het werk is in

combinatie met een hoge werkdruk

een belangrijke factor voor werk-

stress, beroepsziekte nummer 1 in

Nederland. Daarnaast zorgen hoge

werkdruk en spanningen ook weer

tot ongewenst gedrag op het werk.

In mei 2014 startte het ministerie

van SZW een vierjarige campagne

die aandacht vraagt voor werk-

stress. Omdat werkstress meerdere

oorzaken kent, wordt elk campagne-

jaar een apart thema uitgelicht.

Naast aandacht voor ongewenst

gedrag was er al aandacht voor

pesten en agressie en geweld door

derden.

Wereldwinkel Amstelveen

verkoopt
originele cadeaus en (h)eerlijke 
levensmiddelen uit andere 

culturen. Omdat de producenten er 

een rechtvaardige prijs voor 
krijgen, kunnen zij een mens-
waardig bestaan opbouwen. Met 

uw aankoop helpt u hen daarbij. 

Wij staan ervoor dat we geen 

artikelen verkopen waar slaven-
arbeid of kinderarbeid aan te pas 

komt. Dit is de missie en doel-
stelling van de Wereldwinkel.

Wij zijn misschien wel de leukste 
cadeauwinkel in Amstelveen. 
Tevens verkopen wij o.a. wens-
aarten, koffie, thee, chocolade, 

broodbeleg, Aziatische ingrediën-
ten, zeep en leuke babyartikelen. 

Wij geven eerlijk toe dat we er hard 

aan moeten trekken om de winkel 

draaiende te houden. Concurrentie 

op cadeauartikelen is aanwezig. 

Dat men steeds vaker via het 

internet cadeaus koopt is niet 

bevorderlijk. 
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Ook onze locatie is niet optimaal. 

Wij zitten net buiten het populaire

gebied in het Stadshart. 

Een verhuizing is financieel gezien 

geen optie. Wij houden vol en heb-

ben vertrouwen in onze vaste klan-

tenkring en dat zij aan bekenden 

doorgeven dat men naar de

Wereldwinkel moet gaan. 

Nieuwe klanten zullen verrast zijn

over ons assortiment. We bestaan

nog omdat de winkel volledig draait

met vrijwilligers. 

De Wereldwinkel is ondanks dat het

een stichting is ook ondernemer en

moet huur servicekosten en verzeke-

ringen betalen. Daarom is het zo

belangrijk dat men ons weet te 

vinden. Komt u eens langs? Neem

gerust iemand mee en zegt het voort. 

Dank u wel! 

Ons adres: Pieter Lastmanweg 4

(achter C&A), 1181 XG Amstelveen. 

Telefoon: 020-6450300.

Maandag gesloten, di. t/m zaterdag 
10.00-17.30 uur. 

www.wereldwinkelamstelveen.nl

wereldwinkelamstelveen

@gmail.com 

UWV VERSTUURT BRIEF

OVER TOESLAG ALLEEN-

STAANDEN-WONINGDELER
Vanaf 1 juli 2016 veranderen de

regels voor het bepalen van de

hoogte van toeslag voor alleen-

staanden. Begin juni verstuurt UWV

een brief naar diverse mensen met

een uitkering van UWV die alleen-

staand zijn en een woning delen

met 1 of meer personen van 21 jaar

of ouder. Waar gaat die over?

Als u alleenstaand bent en een

woning deelt met 1 of meer perso-

nen van 21 jaar of ouder, bent u

volgens de nieuwe regels voor 

toeslag wellicht een alleenstaand-

woningdeler. Als dit zo is, dan ver-
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andert het bedrag dat u aan toeslag 
van UWV krijgt. De hoogte van uw 
uitkering van UWV en de zorg- en 
huurtoeslag van de Belastingdienst 
veranderen niet. Om goed te kun-

nen bepalen of UWV de juiste gege-

vens van u heeft, kunt u brief 1 of 
brief 2 ontvangen over uw woon-
situatie.

Brief 1: vraag om meer informatie 

De brief gaat naar mensen die 
alleenstaand zijn met 1 of meerdere 
huisgenoten waarvan UWV weet 
dat: "Er minimaal 1 persoon is van 

21 jaar of ouder die geen recht heeft 
op studiefinanciering en die geen 
Beroeps Begeleidende Leerweg

(BBL) volgt. 

"En dit geen vader, moeder, zoon of 
dochter is. 

UWV wil van deze groep meer 

informatie voordat definitief besloten 
wordt de toeslag te veranderen. Valt 

u in deze groep, dan moet u een 

formulier terugsturen naar UWV. 

Hierop geeft u aan of de personen 

met wie u samenwoont familie zijn of 

niet en of u kopieën kunt meesturen 

van huurcontracten van 

medebewoners. Als het u niet lukt 

alle huurcontracten te verzamelen, 

geeft u door aan UWV van wie dat 

niet is gelukt en waarom het niet is 

gelukt. UWV toetst vervolgens aan 

de hand van opgestuurde huur-

contracten of er sprake is van recht 
op hogere (alleenstaand) of lagere 
(alleenstaand-woningdeler) toeslag.

Brief 2: toeslag wordt lager

Deze brief gaat naar mensen die 
alleenstaand zijn met 1 of meerdere

medebewoners waarvan UWV weet 
dat: "De medebewoner een vader, 

moeder, zoon of dochter is van 21 

jaar of ouder.

"Dit familielid geen recht heeft op 

stu-diefinanciering en geen Beroeps 
Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. 

Deze persoon telt daarom mee als 
medebewoner. Uw leefsituatie is per

1 juli alleenstaand-woningdeler. 

De toeslag van UWV op uw uitkering 
of loon gaat daarom omlaag. Op de 
betaalspecificaties op Mijn UWV kunt 
u zien hoe hoog het toeslagbedrag 
momenteel is.

De hoogte van uw toeslag per 1 juli 
leest u nog niet in deze brief. 

De definitieve beslissing staat in een 
volgende brief die u na 4 weken 

ontvangt.

Wanneer 

verandert de 

toeslag niet?

Uw toeslag veran-

dert niet als u

alleenstaand bent

volgens de nieuwe

regels. Dat is het

geval als u als

enige in een huis

woont. Of als u uw

woning deelt met andere bewoners 
die allemaal niet meetellen als mede-

bewoner. De toeslag verandert ook 
niet als het loon waarop uw uitkering 
is gebaseerd, lager is dan het sociaal 
minimum dat voor u geldt. In dat 

geval vult de toeslag uw inkomsten 

aan tot het loon waarop uw uitkering 

is gebaseerd.
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Meer weten?

In het bericht Vanaf 1 juli: nieuwe

regels voor toeslag vindt u meer

informatie over wanneer u alleen-

staand-woningdeler bent en hoe de

hoogte van uw toeslag langzaam

wordt afgebouwd. Kijk ook op

uwv.nl/toeslag voor meer informatie.

Verbeteringen in de schuld-

hulpverlening

Jetta Klijnsma trekt de komende drie

jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor

schuldhulpverlening. De staatssecre-

taris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid past wetgeving aan

waar dat nodig is, wil de professiona-

liteit en de registratie in de schuld-

hulp verbeteren en laat de inspectie

onderzoek doen naar de toeganke-

lijkheid. Zodat mensen die er zelf niet

in slagen hun problematische 

schulden op te lossen, vaker op een

passende manier kunnen worden

geholpen.

Met dat doel is vier jaar geleden de

Wet gemeentelijke schuldhulpverle-

ning in het leven geroepen. 

De evaluatie van die wet laat zien dat

veel is verbeterd. Gemeenten pakken

problemen meer integraal aan, 

bieden steeds meer soorten van

schuldhulpverlening en hebben meer

aandacht voor het voorkomen en op

tijd in beeld krijgen van problemati-

sche schulden. 

Maar Klijnsma vindt ook uit de eva-

luatie blijken dat er verbeterpunten

zijn. Daarom koppelt zij actie aan de

uitkomsten, na intensief overleg met

onder meer VNG, Divosa, NVVK,

Sociaal Werk Nederland en cliën-

tenraad LCR. Die organisaties 

wijzen er op hoe belangrijk het is

dat mensen niet zondermeer wor-

den geweigerd bij de schuldhulpver-

lening. Ze wijzen op het belang van

de beslagvrije voet en van een

goede afstemming tussen schuldei-

sers. Deze aanbevelingen en de

knelpunten die de Ombudsman

heeft verzameld gebruikt Klijnsma

voor haar actieplan. "Mensen

mogen zich niet in de steek gelaten

voelen. Daarom wil ik samen met

heel veel betrokken partners de

schuldhulpverlening toegankelijker,

transparanter en professioneler

maken. Daar trek ik 7,5 miljoen euro

voor uit."

Uit de evaluatie blijkt dat het lastig 
is om inzicht te krijgen in de toegan-

kelijkheid van de schuldhulpverle-

ning. Volgens de wet moet een 
gemeente voor iedereen die aan-

klopt op individueel niveau bepalen 
welke hulp het beste past. 
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Hoewel daar geen harde cijfers over 
zijn, heeft Klijnsma toch de indruk dat 

er naast alle mensen die goed wor-
den geholpen, ook mensen tever-
geefs bij gemeenten aankloppen.

Daarom kondigt zij acties aan:

Toegankelijkheid

Om helder te krijgen hoe het met de 
toegang tot schuldhulpverlening in de 

praktijk is gesteld laat Klijnsma de 
Inspectie op korte termijn onderzoek 
doen. Blijkt daar uit dat de wet moet 
worden aangescherpt, dan doet zij 
dat. Het wetsvoorstel wordt alvast 
voorbereid zodat het snel na afron-

ding van het onderzoek kan worden 
ingediend als dat nodig blijkt.

Aanpassen wetgeving om knel-

punten op te lossen

De aanpak van andere knelpunten in 
de regelgeving is al in gang gezet. 
Sinds januari zijn alle gerechtsdeur-

waarders aangesloten op het beslag-

register, de overheid volgt. 

De vereenvoudiging van de beslag-

vrije voet gaat dit jaar naar de Kamer. 

Het breed moratorium wordt volgend 
jaar van kracht. Wanbetalers in de 
zorg krijgen een aanzienlijk lagere 
bestuursrechterlijke premie.

Meten is weten

Om goed beleid te kunnen maken 
hebben gemeenten meer cijfers 
nodig. Daarom gaan kabinet, VNG, 
Divosa en NVVK aan de slag om 
betere sturings- en monitoringsinfor-

matie te organiseren. Met de bench-

mark armoede en schulden kunnen 
gemeenten met elkaar worden ver-

geleken.

Professionalisering en innovatie 
De  VNG, de NVVK, Divosa en 
Sociaal Werk Nederland ontwikkelen 
met SZW, de cliëntenraad en Nibud 
als partners een ondersteuningspro-

gramma om de schuldhulpverlening 
te professionaliseren.  Dat gaat van 
schuldhulpverleners in de uitvoering, 
beleidsmedewerkers bij gemeenten 
tot wethouders en cliëntenraden. 
Ook krijgen gemeenten en maat-

schappelijke organisaties, waarbij 
veel vrijwilligers aan de slag zijn, 
ondersteuning bij het terugdringen 
van problematische schulden.

FNV blij: verdere 

bezuinigingen op zorg zijn 

van de baan

De FNV is blij met de berichtgeving 
dat de geplande bezuinigingen op de 

langdurige zorg van de baan zijn. 
Han Busker uit het FNV-bestuur 
vindt dat dit geweldig nieuws is voor 
de zorg.

'De FNV heeft de afgelopen jaren 
met succes actiegevoerd tegen de 
bezuinigingen op de zorg', zegt 
Busker. 'Ruim een miljard aan 
bezuinigingen op de zorg waren al
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teruggedraaid, maar de geplande 
bezuinigingen van 500 miljoen hin-

gen nog als donkere wolken boven 
de sector.'

Dit brengt menselijke maat terug 
Verder bezuinigingen op de zorg 
zou de kwaliteit verder onder druk 
zetten, zegt hij. 'En weer duizenden 
zorgmedewerkers hun baan kosten. 
We zijn blij dat die bezuinigingen nu 
ook verdwenen zijn. Dit brengt de 
menselijke maat meer en meer 
terug, en zorgt voor meer rust voor
cliënten en zorgmedewerkers.' 

Red de zorg

De FNV heeft vorig jaar samen met 
tienduizenden zorgmedewerkers 
onder de noemer 'Red de Zorg' met 
succes actie gevoerd tegen de 
bezuinigingen. Bijna een miljoen 
mensen tekenden de Volkspetitie 
Red de Zorg en in september 

kwa-men 15.000 mensen naar de 

grote Red de Zorgdemonstratie in 
Amsterdam.

Actievoeren loont Staatssecretaris 

Van Rijn zei: 'FNV kom weer aan 

tafel'. Dat heeft de FNV gedaan en 

daaruit volgden op 4 december 2015 
al een reeks verbeteringen en 
afspraken. Nu ook de laatste 

geplande bezuinigingen op de zorg 

van tafel lijken, wordt er weer een 

half miljard minder op de zorg 

bezuinigd. Eerder werd al ruim een 

miljard van de bezuinigen op de zorg 

teruggedraaid. Sarah Dobbe, 
campagneleider FNV, hierover: 'Dit is 

mogelijk geworden omdat duizen-

den zorgmedewerkers opkwamen 
voor goede zorg, de bezuinigingen 
niet pikten en samen actie gingen 
voeren. Na al die acties hebben ze 
anderhalf miljard aan bezuinigingen 
op de zorg weten terug te draaien. 
Zo zie je maar, actievoeren loont!'

Geld voor zorg moet naar zorg 
FNV Zorg en Welzijn zal zich blijven 
inzetten dat geld dat nu beschikbaar 
is voor zorg ook aan zorg besteed 
zal worden. Sarah Dobbe: 'We zijn 
er nog niet. We zullen landelijk maar 
zeker ook lokaal de uitvoering in de 
gaten houden. Dit is een belangrijke 
stap om de menselijke maat terug te 
krijgen in de zorg. Zo werkt 
afspraken. Nu ook de Nederland!'
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WERKEN ALS EEN GEK

'Werkgevers moeten verleid worden 
in zee te gaan met 'collega's met 
karakter''

Veel werkgevers zijn terughoudend 
in het aannemen van werkzoeken-

den met een psychische aandoe-

ning. Onderzoeksbureau Panteia 
onderzocht hoe hun twijfel kan wor-

den verminderd. 

Er zijn veel mensen met een 

psychische stoornis die graag willen 
en ook kunnen werken. Toch komen 
ze maar moeilijk aan de slag. 

Om de beeldvorming rond werkne-

mers met een psychische aandoe-

ning positief te beïnvloeden, startte 
Instituut Gak een tijd geleden de 
campagne Collega's met karakter. 
Daarnaast gaven ze onderzoeks-

bureau Panteia opdracht te onder-

zoeken waarom werkgevers zo 
terughoudend zijn in het aannemen 
van mensen met een ernstige 

psychische aandoening en hoe dit 
kan veranderen. 

Vooroordelen wegnemen

De onderzoekers richtten zich op 
het motiveren van werkgevers 

zonder veranderingen in regel-
geving en zonder financiële prikkels. 
Werkgevers moeten verleid worden, 
niet gedwongen. De onderzoekers 
concludeerden dat 'onbekend maakt 
onbemind' een belangrijke rem zet 
op het aannemen van medewerkers 
met een psychische aandoening. 
Werkgevers die in hun vrienden- of 
familiekring mensen kennen met 
een psychische aandoening, staan

duidelijk meer open voor 'collega's 
met karakter'. Werkgevers zonder 
deze kennis hebben vaak een 
negatief beeld, gebaseerd op veel-

voorkomende vooroordelen. 

Om die weg te nemen zijn persoon-

lijke ontmoetingen tussen werk-

gevers en werkzoekenden nodig. 

De onderzoekers pleiten voor een 
goede intermediair. Zij zouden uit-

zendbureaus die bemiddelende rol 
wel zien spelen. Een andere optie 
zou samenwerking met ggz-organi-

saties kunnen zijn. De onderzoe-

kers denken dat meer vrijblijvende 
kennismakingen en een 'kijkje in de 
keuken' de kans vergroten op een 
match tussen werkgevers en werk-

zoekenden met een psychische 
aandoening. 

Openheid

Wat kunnen werknemers met een 
psychische aandoening zelf doen 
om vooroordelen weg te nemen?

Ervaringsdeskundige Marieke 
Sweens (48) schreef er een boek 
over: Werken als een gek. Zij geeft 
daarin zowel werknemers als werk-

gevers adviezen. Haar belangrijk-

ste tip: openheid. 'Ik heb borderline 
en op mijn werk deed ik jarenlang 
heel hard m'n best om dit te ver-

bergen. Daarvan raakte ik zo
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gestrest dat ik me maar moeilijk op 
m'n werk kon richten. Als op zo'n 
moment bekend wordt dat je een 
stoornis hebt, zullen negatieve voor-

oordelen bij werkgevers blijven be-
staan. Zij linken het feit dat het werk 

slecht gaat dan aan jouw stoornis.' 

Marieke adviseert werkne-mers dus 

direct open te zijn over hun stoornis, 

juist wanneer het goed gaat. 'Dan 

kunnen werkgevers en collega's re-
kening met je houden en zien ze dat 

je het eigenlijk gewoon prima doet.'

Steun in de Eerste Kamer 
voor betere bescherming 
erfgenaam

De Eerste Kamer heeft vandaag met 
algemene stemmen een wetsvoor-

stel aangenomen van minister Van 
der Steur (Veiligheid en Justitie) 
waardoor erfgenamen hun privéver-

mogen beter kunnen beschermen 
tegen een onverwachte schuld uit 
een erfenis. De regeling treedt op 1 
september 2016 in werking.

In de praktijk blijkt dat erfgenamen 
door bepaalde gedragingen al snel 
een nalatenschap zuiver aan-

vaarden zonder dat zij zich daarvan 
bewust zijn. Dat kan bijvoorbeeld

door het meenemen van spullen of 
het erkennen van een schuld van de 
erflater. Omdat een eenmaal 
gemaakte keuze voor zuivere aan-

vaarding onherroepelijk is, kan een 
erfgenaam hierdoor in de financiële 
problemen komen als de schulden 
van de nalatenschap groter zijn dan 
de baten. Daarom is straks pas 
sprake van zuivere aanvaarding als 
een erfgenaam goederen van de 
nalatenschap verkoopt of op andere 
wijze onttrekt aan eventuele 

schuldeisers.

Verder komt er een uitzondering 
voor gevallen waarin de erfgenaam 
na zuivere aanvaarding wordt 
geconfronteerd met een onverwach-

te schuld. Daarbij valt te denken aan 
de situatie dat pas na het overlijden 
van de erflater duidelijk wordt dat hij 
tijdens zijn leven een onrechtmatige 
daad heeft gepleegd en schade-

plichtig is. Om te voorkomen dat een 
erfgenaam met privévermogen moet 
instaan voor een dergelijke schuld 
wordt een clausule voorgesteld op 
grond waarvan de erfgenaam de 
kantonrechter kan verzoeken om 
bescherming van zijn privévermogen.
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Uit het wetsvoorstel wordt duidelijk 
dat de minister niet kiest voor een 
nieuw erfrechtstelsel waarin erfge-

namen een nalatenschap voortaan 
standaard beneficiair aanvaarden. 
Die keuze zou voor de meeste erf-

genamen onnodige extra lasten en 
kosten met zich brengen omdat de 
nalatenschap dan steeds volgens de 

wettelijke vereffeningsregels moet 

worden afgewikkeld. Bovendien zou 

die optie leiden tot een extra belas-
ting van de rechterlijke macht. 

Volgens de minister is zo'n stelsel-
wijziging ook niet noodzakelijk 

omdat veruit de meeste nalaten-
schappen positief zijn. Het huidige 

stelsel zorgt ervoor dat de meeste 

erfgenamen op eenvoudige wijze, 

namelijk in onderling overleg, de 

nalatenschap kunnen afwikkelen.

In het bestaande erfrechtstelsel 
kan een erfgenaam een nalaten-

schap aanvaarden of verwerpen 
De aanvaarding kan op twee manie-

ren: zuiver of beneficiair. Zuivere 
aanvaarding houdt in dat een erfge-

naam de nalatenschap zonder voor-

behoud accepteert. Een erfgenaam 
kan zuiver aanvaarden door een 
verklaring bij de griffie af te leggen, 
maar ook door een gedraging of 
door het laten verlopen van een ter-

mijn. Na zuivere aanvaarding kan 
de erfgenaam vrij beschikken over 
alle nalatenschapsgoederen, maar 
staat hij met zijn privévermogen ook 
in voor schulden van de nalaten-

schap. Bij beneficiaire aanvaarding 
is een erfgenaam alleen met geërfd 
vermogen aansprakelijk voor schul-
den van de nalatenschap. De erfge-

naam moet de nalatenschap afwik-

kelen onder toezicht van de kanton-

rechter en kan pas beschikken over 
de nalatenschap als alle schulden 
zijn voldaan.

Nieuwe aanpak werkloos-

heid vijftigplussers

Werkzoekende vijftigplussers moe-
ten een eerlijke kans krijgen op de 

arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het 

actieplan Perspectief voor vijftigplus-
sers dat minister Asscher (Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid) naar de 

Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern 

van de aanpak is om vijftigplussers 

te ondersteunen bij het vinden van 
nieuw werk, werknemers wendbaar-
der te maken en werkgevers minder 

terughoudend te laten zijn bij het 

aannemen van nieuw personeel.

Het actieplan is samen met de 

sociale partners opgesteld. Vijftig-
plussers zijn vitaler, leven langer en 

werken langer dan vroeger, maar als 

ze werkloos worden hebben ze twee 

keer zoveel kans op langdurige 

werkloosheid als jongeren. Kabinet, 

werkgevers en werknemers vinden 
dat zeer ongewenst. 



15

Vijftigplussers moeten hun kennis 

en capaciteiten volop in kunnen 

zetten.

Minister Asscher en de sociale part-

ners willen op alle fronten obstakels 
bij het aannemen van vijftigplussers 
wegnemen. Dat doen ze door 
bestaand beleid te verbeteren en 
nieuwe maatregelen te introduce-

ren. Zo krijgen mensen meer onder-

steuning bij het vinden van werk op 
de steeds veranderende arbeids-

markt en worden werkgever en de 
werkzoekende met elkaar in contact 
gebracht, zodat 50-plussers een 
eerlijke kans krijgen om werk te 

vinden. Om drempels voor werk-
gevers weg te nemen, gaat onder 
andere de leeftijd van de no-risk 
polis omlaag naar 56 jaar.

Werkgevers komen dan niet voor 
hoge kosten te staan als een werk-

nemer langdurig ziek wordt. 
Daarnaast komt er een campagne 
om de beeldvorming van vijftigplus-

sers te verbeteren. Oud-internatio-

nal John de Wolf zal als boegbeeld 
van het actieplan hier een belangrij-

ke rol in spelen. "De vijftiger van nu 
is een andere dan vroeger, die is fit, 
heeft werk- en levenservaring en 

werkt nog zeventien jaar", stelt De 

Wolf. Het actieplan start in 2017 en 

loopt tot 2018. Het actieplan is op-
nieuw tijdelijk, de inzet is immers 
dat leeftijd steeds minder een rol 
gaat spelen bij het aannemen van 
mensen. Na 2018 zal op basis van 
een evaluatie van de aanpak en de 
arbeidsmarktsituatie van vijftigplus-

sers worden bezien of en welke 
aanpak er verder nodig is. Er is 68 
miljoen euro beschikbaar voor het 
plan.

VOORKOM ROOD STAAN

Wilt u meer inzicht krijgen in uw 
inkomsten en uitgaven? Begin 
dan met een goede administratie.

Overzicht helpt om meer grip te 

krijgen op uw geldzaken. Misschien 

ziet u er als een berg tegenop: het 

opzetten van een goede admini-
stratie. Begin gewoon stapje voor 

stapje. Zo komt u later voor minder 

verrassingen te staan. Dus: ruim 

post netjes op in mappen, bewaar 

belangrijke mailtjes en digitale 

rekeningoverzichten in mapjes op 

uw computer. En houd een kasboek 

bij waarin u al uw uitgaven noteert. 

De tips hieronder helpen u verder.
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Digitaal huishoudboekje

Een kasboek of digitaal huishoud-

boekje kunt u makkelijk op uw com-

puter of tablet bijhouden. Welk type 
huishoudboekje u kiest, is afhanke-

lijk van uw persoonlijke wensen. 
Veel programma's zijn gratis te 
downloaden via internet.

Excel bespaarmodules huishoudgeld 
U vindt op deze site verschillende 
Exceldocumenten. Die helpen u de 
kosten van boodschappen of 

energie op een rij te krijgen. 

Een beetje kennis van Excel is hier-

bij wel handig.

Hethuishoudboekje.nl

Zet alle kosten online op een rij, zo 
kunt u er altijd bij. Op de website 
vindt u een uitgebreide handleiding 
voor het gebruik.

Simpel huishoudboekje

Deze website bevat een aantal 

gratis onderdelen om grip te krijgen 
op uw geldzaken. Instructievideo's 
helpen u bij het op orde brengen 
van uw administratie en het invullen 
van uw huishoudboekje of uw uit-
gaven. Ook zijn er extra huishoud-
boekjes voor onder andere vervoer, 
sparen, kinderen of verbouwing. 

Wijzer in geldzaken

Deze site helpt u bij het kiezen van 
het voor u meest geschikte huis-

houdboekje. Afas Personal is een 
van de huishoudboekjes die u hier 
vindt, aangeboden door verschillen-

de banken en het Nibud. 

Voor € 2,99 per maand heeft u een 
iets uitgebreidere versie van dit 

programma.

Toch een roodstand?

Met bovenstaande tips kunt u rood 
staan voorkomen. Maar wat als u 
toch in de min komt te staan? 
Steeds meer mensen willen rood 
kunnen staan op hun rekening. 
Soms is dit nodig door acute geld-

nood. Maar veel mensen willen dit 
omdat het makkelijk is, of gewoon 
voor de zekerheid. U betaalt dan 
rente over het bedrag dat u rood 
staat, dus het kost u extra geld. 

Om rood staan te voorkomen kunt u 

sim-pelweg uw mogelijkheid tot rood-

stand bij de bank uitzetten. Zo komt 
u niet in de verleiding.

Aflossen met spaargeld

Tijdens het rood staan over het uit-

staande bedrag betaalt u vaak de 
maximale rente. Deze rente is mini-

maal 8% per jaar. Als u structureel 
rood staat, kan dat bedrag behoorlijk 
oplopen. Als u geld op uw spaarre-

kening heeft staan, kan het verstan-

dig zijn dit te gebruiken voor de 
aflossing van uw roodstand. 

De rente die u op uw spaarrekening 
ontvangt is vaak veel lager dan de 
rente die u kwijt bent aan uw rood-

stand.
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NIEUWE WET: OOK ZORG-

VERLOF VOOR BROER,

ZUS, VRIEND OF BUURMAN

Zorg voor iemand die je liefhebt, dat 
doe je met hart en ziel. Maar het is 

lastig combineren met een reguliere 

baan. Door een aanpassing in de wet 

wordt dat iets gemakkelijker.

Per 1 juli 2015 kunnen mantelzor-

gers niet alleen zorgverlof aanvragen 
voor eerstegraads familieleden, maar 

voor iedereen uit hun sociale 
omgeving.  

Het recht op zorgverlof is vastgelegd 
in de Wet arbeid en zorg (WAZO) De 

Eerste Kamer heeft ermee inge-

stemd deze wet te moderniseren. Zo 

is per 1 juli niet alleen mogelijk om 

kortdurend of langdurig zorgverlof 

aan te vragen voor een zieke partner, 

kind of ouder. Maar kan dit ook als u 

zorgt voor een broer, zus, groot-
ouder, kleinkind, huisgenoot of 
iemand anders uit u sociale 

omgeving.

Flexibiliteit

Mantelzorgers mogen volgens de 
nieuwe wet hun werkgever ook elk 
jaar vragen om een andere arbeids-

duur, bijvoorbeeld het aantal dagen 
dat per week wordt gewerkt.

Tot nu toe kon dat maar 1 keer per 2 
jaar. Ook kan het verlof flexibeler 
worden opgenomen

langdurig zorgverlof.

Rondom het langdurig zorgverlof 
worden ook de voorwaarden aage-

past.

Voor 1juli is het alleen mogelijk om

langdurig zorgverlof op te nemen

als iemend levensbedreigend ziek is.

Na die datum is het ook mogelijk als

iemend ziek of hulpbehoevend is.

Meer informatie

Bovengenoemde veranderingen zijn 

opgenomen in de wet modernisering

regelingen voor verlof en arbeidstij-

den. lees meer over de rechten en

plichten over het kortdurend en lang-

durig zorgverlof bij de rijksoverheid.

OUD-KAMERLID OTWIN

VAN DIJK OVER DE RECH-

TEN VAN GEHANDICAPTEN.

'Het VN-verdrag gaat over wat voor 
soort samenleving we willen zijn'

10 jaar heeft Nederland gewacht met 
het ratificeren van het VN-verdrag 
inzake de rechten van mensen met 
een beperking. Inmiddels oud-

Kamerlid Otwin van Dijk, zelf rol-

stoelgebruiker, streed al die jaren 
voor wat er nu dan toch eindelijk van 
gekomen is. 
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Van alle wonderlijke dingen die Otwin 
van Dijk als rolstoelgebruiker mee-
maakte, was zijn binnenkomst in de 

plenaire zaal van de Tweede Kamer 

misschien wel de meest wonderlijke. 

Het kersverse PvdA-Kamerlid kreeg 

de deur naar de vergaderzaal niet 

open. Te zwaar. Zijn maiden speech 

(debuutrede die ieder nieuw lid van 

de Tweede Kamer houdt) hield hij 

niet vanaf het spreekgestoelte, maar 

vanaf de plek van de griffier. Het 

spreekgestoelte kon namelijk niet op 

zijn hoogte worden ingesteld. 

Zo ook de interruptiemicrofoon. 
Otwin: 'Uitgerekend deze plek van 
alle Nederlanders bleek ontoeganke-

lijk voor gehandicapten. Ik wilde er al 
graag voor zorgen dat Nederland 
eindelijk het VN-verdrag inzake de 
rechten voor mensen met een 
beperking zou ratificeren, maar deze 
ervaring maakte nog eens extra dui-

delijk hoe ons land achterliep.' 3 jaar 
na zijn aantreden als Kamerlid is de 
vergaderzaal aangepast en is het 
VN-verdrag geratificeerd. 

Het VN-verdrag is uit 2006 
Waarom heeft de ratificatie van het 
verdrag zolang op zich laten wach-

ten? 

'Het positieve antwoord is dat we er 
echt serieus werk van wilden 
maken. Niet zoals sommige landen 
het verdrag ratificeren en dan maar 
zien wat er van komt. Nee, we heb-

ben eerst alle wetgeving doorge-

licht en alle plussen en minnen 
zorgvuldig bestudeerd. Het andere, 
negatieve, antwoord is dat we ons 
eerst afvragen: "Wat gaat dat 
kosten?" Het algemeen toeganke-

lijk maken van het land voor men-

sen met een fysieke of visuele 
beperking brengt inderdaad kosten 
met zich mee. Maar het levert ook 
geld op. Mensen met een beper-

king zijn niet alleen gehandicapt, 
ze zijn ook consument. Als je als 
restauranthouder of winkelier niet 
goed toegankelijk bent, loop je dus 
gewoon omzet mis. We hebben het 
in Nederland wel over 2,3 miljoen 
mensen met een beperking, van 
wie 800.000 een ernstige beperking 
hebben. Een aardig voorbeeld is 
het Fries Scheepvaartmuseum in 
Sneek. Na een verbouwing is het 
totaal toegankelijk voor iedereen. 
Het resultaat: 50% meer bezoekers.' 

Hoe toegankelijk is Nederland 
eigenlijk?

'Het lijkt alsof we alles heel goed 
geregeld hebben, maar ondertus-

sen zijn we alles behalve een 

inclusief land. We maken scholen 
niet algemeen toegankelijk, maar 
bouwen aparte scholen voor men-

sen met een beperking. We zorgen 
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er niet voor dat het openbaar 

vervoer voor rolstoelen geschikt is,

maar zetten aparte rolstoelbusjes in.

Ik wil dat we elkaar op school, in de

bus en in de buurt tegenkomen. 

Dat het vanzelfsprekend is dat op

de sportclub ook plaats is voor 

mensen met een beperking. Het

verdrag gaat over meer dan het

weghalen van drempels. 

Het gaat over wat voor samenleving

we willen zijn, een inclusieve of een

exclusieve. We mogen en kunnen

toch als rijk en ontwikkeld land niet

accepteren dat studenten met een

beperking veel vaker uitvallen? 

Dat de arbeidsparticipatie van men-

sen met een beperking zoveel min-

der is dan die van mensen zonder

beperking?' 

Bent u tevreden met de wet zoals 
die er nu ligt? 

'Ik ben er trots op dat nu wettelijk is 
vastgelegd dat Nederland vanaf 1 
januari 2017 toegankelijk moet zijn, 
tenzij dat onredelijk is. Je mag van 
een historisch kasteel niet vragen 
een toren te slopen voor een lift. 
Eindelijk gaan we van een exclusie-

ve naar een inclusieve samenleving. 
Toegankelijkheid wordt de norm, en 
ontoegankelijkheid de uitzondering.

En gelijke kansen voor iedereen 
om mee te doen. Dat vraagt niet 
alleen van bedrijven, overheden en 

organisaties een omslag in het 

denken, maar ook van mensen met 

een beperking. Ik proef te vaak bij 

deze groep een houding van: "Ik 

wacht rustig af wat ze voor mij 

organiseren." Als je als volwaardig 

burger wil deelnemen aan de 

samen-leving, mag je van die 
samenleving verwachten dat die 
toegankelijk is. Maar andersom 
mag de samen-leving van jou 

verwachten dat je je uiterste best 
doet om te participeren. Ik geloof 
erg in het stimuleren van zelfred-

zaamheid van mensen, door ze 
goed toe te rusten.' 

CV
Otwin van Dijk (41) was van 20 
september 2012 tot begin juli 2016 
lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal namens de PvdA. 
Sinds zijn 18e zit hij door een 
ongeluk in een rolstoel. In 2009 
werd hij voorzitter van de landelijke 
stuurgroep Alles Toegankelijk, een 
initiatief van overheid, bedrijfsleven 
en zorginstellingen om producten 
en diensten voor iedere 
Nederlander toegankelijk te maken. 

Otwin is nu de kersverse burge-
meester van de gemeente Oude 

IJsselstreek. 



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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42 KILOMETER AFZIEN OM

GELD IN TE ZAMELEN.

'Als je psychische problemen hebt, 
ervaar je vaak obstakels'

'Ik had tranen in mijn ogen toen ik 
de finish passeerde.' Suzanna 

(27, Wajong) wandelde de Slachte-
marathon om geld in te zamelen 

voor jongeren met psychische 

problemen.

Het viel niet mee voor Suzanna, 42 
kilometer wandelen. Ze deed er bijna 
12 uur over. Maar ze was erg 

gemotiveerd: ze wilde hiermee graag 
geld ophalen voor Fonds Psychische 
gezondheid. De website roept 

mensen op om hun zelfbedachte 
inzamelingsactie te starten voor de 
stichting. Suzanna heeft zelf een 
posttraumatische stressstoornis

(PTSS) en weet dus hoe het is om 
psychische problemen te hebben. 
Met haar opbrengst hoopt ze andere 
jongeren te kunnen helpen die van-

wege psychische problemen vast-

lopen.

Symbolisch

'"Waar ben ik in hemelsnaam aan

begonnen?", dacht ik eerst. Toch ben

ik heel blij dat ik heb doorgezet. 

Ik vond het een mooie symbolische 
prestatie: als je psychische proble-

men hebt, ervaar je vaak obstakels. 
Ook het wandelen van 42 kilometer 
doe je niet zomaar.'

Suzanna vindt zichzelf niet echt 
sportief. Daarom is ze extra trots dat 
ze de marathon heeft gelopen. 

Ter voorbereiding wandelde ze 
samen met haar moeder een aantal

keer lange afstanden. 'Maar de 
langste afstand die we toen liepen 
was 30 kilometer. En het hete weer 
op 4 juni maakte de 42 kilometer

nog moeilijker.  

Toen ik toch de finish haalde, voelde 
ik tranen in m'n ogen van blijdschap.'

Openheid over PTSS

Voor Suzanna was het een grote 
stap om geld in te zamelen.

Door online te vertellen waarom dit 
goede doel voor haar zo belangrijk 
is, deelde ze met al haar Facebook-
vrienden dat ze PTSS heeft. 'Op 

wat familie na wist niemand van 

mijn situatie. 

De geldinzamelingsactie was dus 
behoorlijk spannend, maar ik ben 
blij dat ik het heb gedaan.' Suzanna 
adviseert anderen met psychische 
problemen om daar open over te 
zijn. 'Maar wel als je óók de 

negatieve reacties aankunt, 
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want die zijn er. Ik ben nu gelukkig

op een punt waarop ik weet dat een

negatieve reactie aan die ander zijn

onwetendheid ligt, en niet aan mij,

Ik hoop dat er meer aandacht komt

voor jongeren met psychische pro-

blemen.'

'Wandelen helpt mij'

Suzanna is blij dat ze wandelen als

hobby ontdekte. 'Ik werk maar 12 uur

per week, en dat betekent ook veel

thuiszitten. Met mijn PTSS gaat dat

niet goed samen. Door verkeerde

prikkels kreeg ik thuis juist flash-

backs. Tijdens het wandelen zijn er

fijne, rustige prikkels: de buitenlucht

en natuur. Het buiten zijn en het

bewegen helpen mij heel goed.'

Suzanna heeft de marathon al

gelopen, maar doneren kan nog tot

september.

Online winkelen? Reken af

met verrassingen.

De nieuwste smartphone of tablet 
voor een aantrekkelijke prijs. Of die 
dure merklaarzen voor weinig geld. 
Als u op internet zoekt naar iets dat 
u graag wilt hebben, vindt u altijd wel 
ergens een goede aanbieding. 

Misschien twijfelt u soms of een web-
winkel betrouwbaar is. Bijvoorbeeld 

wanneer u de webwinkel niet goed 

kent. Wordt u straks niet blij gemaakt 

met een dode mus?Zal de webwinkel 

wel gaan leveren? Dat is ongetwijfeld 

een vraag die u zich dan stelt. Denk 

daarom altijd goed na over hoe u uw 

online aankoop betaalt. Verzekerd of 

onverzekerd? Vooraf of achteraf? De 

keuze is aan u, maar kies bewust.

Webwinkel verzekerd of onverzekerd 
betalen?

ConsuWijzer ontvangt regelmatig 

signalen over webwinkels die niet 
leveren. Vaak is er dan al betaald. 
Gelukkig hoeft u niet altijd uw geld 
kwijt te zijn. Er zijn namelijk verschil-

lende manieren waarop u kunt beta-

len Er zijn bijvoorbeeld  betaalmoge-

lijkheden waarbij u het geld terug-

krijgt als de webwinkel niet levert. 

Dat heet verzekerd vooruit betalen.

Webwinkel vooraf of achteraf 

betalen?

Vooruit betalen kan fijn zijn. Bijvoor-
beeld als u de webwinkel vertrouwt 

en het product alvast betaald wilt 

hebben. Dan hoeft u daar niet meer 

aan te denken. Vaak bieden websites 

ook aan om vooruit te betalen via de 

website van uw eigen bank. U deelt 

uw bankgegevens dan op een veilige 

manier. Veilig betalen zegt alleen 

niets over de betrouwbaarheid van 

de webwinkel zelf. Dus biedt een 

webwinkel u alleen aan om alles 

vooraf te betalen? Vraag u dan af of 

u de webwinkel voldoende vertrouwt 

om het product daar te kopen.
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Meer informatie over de voor- en

nadelen van verzekerd en onver-

zekerd betalen

Meer informatie over de regels die

gelden bij het aanbieden van betaal-
mogelijkheden bij online aankopen.

3 tips om bewust te kiezen hoe u

betaalt bij online winkelen

Hoe betrouwbaar vindt u de web-

winkel?

Vraag u af hoe betrouwbaar u de

webwinkel vindt. Hebt u bijvoor-

beeld goede ervaringen met de

webwinkel en vindt u vooruit betalen

via uw bank prettig? Dan kunt u

daarvoor kiezen. Kent u de webwin-

kel nog niet? Doe dan de Consu-
Wijzer Online Shopscan. Zodat u 

zelf een oordeel kunt vormen over 

de betrouwbaarheid van de 

webwinkel.

Naar de online shopscan om de

betrouwbaarheid van de webwinkel

te toetsen.

Naar de website van de politie om

direct te kijken of er aangifte is

gedaan tegen een webwinkel. Welke 

betaalmogelijkheden biedt de

webwinkel?

Op welke manieren u kunt betalen

verschilt per webwinkel. Niet iedere

webwinkel biedt alle betaalmogelijk-

heden aan. Biedt de webwinkel niet

de betaalmogelijkheid die u wilt? Kijk 

dan of er een webwinkel is die wel 

die betaalmogelijkheid aanbiedt.

Controleer of u gebruik kunt maken

van voldoende betaalmogelijkheden.

U kunt misschien niet altijd gebruik

maken van alle betaalmogelijkheden

die een webwinkel biedt. Denk daar-

om na of u vindt dat u voldoende 
keuze hebt. Wilt u uw keuze van 
betaalmogelijkheden uitbreiden?

Neem dan contact op met een aan-

bieder van een betaalmogelijkheid, 
zoals een bank of creditcardmaat-

schappij. Voor sommige betaalmo-

gelijkheden moet u een account 
hebben. Dat betekent dat u dit eerst 
eenmalig moet aanvragen. Kijk op 
de website van de aanbieder van de 
betaalmogelijkheid wat u moet doen 
om er gebruik van te maken.

Meer informatie over de voor- en 
nadelen van verschillende betaal-

mogelijkheden op de website van 
de Consumentenbond.

Tip ook uw vrienden en familie: deel 
de ConsuWijzer-video "Sparrow1, 
de smartphone van de toekomst?"

Hebt u vrienden of familie die graag 
online kopen? Bijvoorbeeld dure 
gadgets? Laat ze dan weten dat het 
belangrijk is bewust te kiezen over 
hoe zij online betalen door onder-

staande ‘unboxing-video’ video te 
delen. Want soms zijn er webwin-

kels die niet leveren. Unboxing-

videos zijn populaire video’s waarbij 

een consument een product uit de 

doos haalt en beoordeelt, bijvoor-
beeld de nieuwste smartphone. 

Veel consumenten kijken naar deze 

video’s om te beoordelen of zij het 

product willen kopen. Maar de 

unboxing-video

van ConsuWijzer 
verrast de kijker....
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ZOMERSE SALADE

ingrediënten

4 el olijfolie

2 el rodewijnazijn

1 teen knoflook (geperst)

1 zakje bosuitjes ((3 stuks), in

ringetjes)

1 kg aardappelen (vastkokend,

geschild en in 6 parten)

1 Italiaanse (salami (250 g), in

blokjes)

12 augurken (zoetzuur, in

plakjes)

1 zak rucola (sla, 75 g)

Bereiden

Maak een dressing van de

olijfolie, wijnazijn en 

geperste knoflook. Breng op

smaak met peper en zout.

Doe de bosuiringen, aardap-

pelparten, salamiblokjes en

augurkenplakjes in een grote

kom en schep voorzichtig

om. Schep de dressing

erdoor en meng op het laat-

ste moment de rucola door

de salade. Verdeel over 4

borden. Serveer met stok-

brood.



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)



J A A R G A N G  3 2  -  N UM M E R  3  S E P T E M B E R  2 0 1 6

Postbus 8142 1180 LC Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546 

sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl
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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. 

 
 

     | Perviam Computer Consultancy B.V.  |  W www.perviam.nl  |  
     |  Aalsmeerderweg 239-J   |  T 088 – 44 66 500   | 
     |  1432 CM Aalsmeer   |  @ info@perviam.nl  | 

 

 

INNOVATIE IN ICT 




