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Bram Klopper fluitend naar het werk

In deze
Daadkracht

Niet te oud voor CityBOX
Na drie jaar WW en een jaar bijstand vond Bram Klopper (62) weer
werk. Hij is dolgelukkig bij CityBOX in Lopik. “Die uitkering vond ik
niks. Ik wilde werken. Deze kans heb ik met beide handen gepakt.”
Zijn vorige werkgever ging failliet. Met 40 jaar werkervaring kwam hij niet meer aan
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het werk. Onbegrijpelijk, vindt hij. “Werkgevers kijken naar je leeftijd. Niet naar wat
je kunt.”
Bram kreeg een kans
Maar directeur Bastian Brunsveld van CityBOX gaf hem een kans. Daar heeft hij nog
geen seconde spijt van gehad. “Zijn motivatie gaf de doorslag. Bram is de olie in de
machine. Een harde werker. Hij weet hoe het eraan toegaat in een bedrijf. Zo wil ik er
wel meer. Ik kan altijd mensen gebruiken. Wie wil werken, kan hier terecht.”
Op de fiets
Bram fietst iedere dag 9 kilometer van Lopikerkapel naar Lopik en terug. En altijd
is hij op tijd. Elke dag loopt hij kilometers door het bedrijf. “Dit werk houdt me in
beweging”, zegt hij. “Belangrijk, want ik heb reuma.” Eerst werkte Bram op een
andere afdeling. Dat werd lichamelijk te zwaar. Hij stapte naar de directeur. Die gaf
hem minder zwaar werk. “Nu ga ik elke dag fluitend naar mijn werk. Echt waar.”
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Van de cliëntenraad
De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zo hebben wij de
laatste tijd veel met het bestuur van WIL gesproken over het
eerder betalen van de uitkering. En onze inzet heeft gewerkt.
Vanaf juni ontvangt u uw uitkering eerder in de maand. In de
cliëntencafés die wij laatst in Nieuwegein en IJsselstein hadden,
konden wij dit nog niet vertellen. Maar nu laten wij u graag
weten dat wij dit samen met WIL voor u hebben kunnen regelen.

VOORWOORD

Taal is belangrijk
In de cliëntencafés die wij organiseren, horen wij veel dingen van u.

Goed nieuws

Bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat iedereen de Nederlandse taal

Wij hebben goed nieuws voor u. Vanaf deze

én bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Ook hier hebben we het over

maand ontvangt u uw uitkering 10 dagen

met het bestuur van WIL.

verstaat en begrijpt. Het maakt niet uit waar iemand vandaan komt.
Het verstaan en begrijpen van de taal is belangrijk in het dagelijks leven

eerder dan u gewend bent. De cliëntenraad
heeft zich hiervoor ingezet en ons dit

Wij vertegenwoordigen u zo goed mogelijk

geadviseerd. Wanneer u uw uitkering

De punten die wij in de cliëntencafés ophalen, delen wij trouwens ook

eerder ontvangt, is het makkelijker om uw

met de adviesraad sociaal domein in de gemeente. De cliëntenraad heeft

rekeningen op tijd te betalen. Het bestuur

namelijk geen invloed op beslissingen van de gemeente. Een lokale advies-

van WIL bedankt de cliëntenraad voor haar

raad heeft dat wel. Door informatie te delen met deze raden, willen wij u

initiatief en neemt het advies graag over.

ook via deze weg zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

De vakantieperiode staat weer voor de

Wim Verhaak, voorzitter cliëntenraad

deur. Dat betekent dat u rond 14 juni uw
vakantiegeld krijgt. Heeft u vakantieplannen
deze zomer? Geef dit dan op tijd aan ons

De cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit leden van de

door. In deze Daadkracht leest u hier

5 WIL-gemeenten.

meer over.
Ook leest u over de nieuwe digitale manier
om individuele inkomenstoeslag aan te
vragen. Als u dit doet, ziet u direct of u
in aanmerking komt voor een extra geldbedrag. En komt u in aanmerking?
Dan ontvangt u al binnen een week
het geld op uw rekening.
Verder ben ik trots op hoe Tieneke en Bram
stappen vooruit hebben gezet. Vanuit een
moeilijke situatie zetten zij door en pakken
zij kansen. Onze medewerkers gunnen ook
u dit resultaat. Samen met onze collega’s
in de Lekstroomgemeenten ondersteunen
zij u waar dat kan.
Ik wens u veel leesplezier en alvast
een fijne zomer!
Rob Esser, directeur
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‘Ik had geluk
dat ik snel
naar WIL ben
gegaan.’
Tieneke van Putten
zette kringloopwinkel op

Uit de schulden, nu bedrijfsleider
Vorig jaar nog schulden en werkloos. Nu bedrijfsleider van Kringloopwinkel Vianen. Tieneke van Putten (58) deed
het grotendeels op eigen kracht. “Maar zonder hulp van WIL was het niet gelukt.”

Tieneke verloor haar baan als managementassistente. Ze kreeg

kringloopwinkel in Lexmond. Daar kreeg ze het idee om zelf een

WW. Haar schulden van vroeger kon ze niet aflossen. Daarom

kringloopwinkel te beginnen. In Vianen, want daar was er nog niet

vroeg ze schuldhulpverlening aan bij WIL. Die hielp haar met een

een. Met behoud van uitkering zette ze de winkel op. Ze werd

afbetalingsregeling. Ze leefde drie jaar van 900 euro per maand.

bedrijfsleider. Sinds februari dit jaar krijgt ze salaris.

Toen was ze schuldenvrij.
Sociale functie
“Ik had geluk dat ik snel naar WIL ben gegaan. Anders waren mijn

De Kringloopwinkel Vianen groeit en bloeit. Trots laat Tieneke

schulden verder opgelopen, omdat ik niet kon afbetalen. Ze hebben

het bedrijf zien. Alles keurig opgesteld. “Allemaal dankzij de vrij-

me goed geholpen. Het was niet makkelijk, maar ik kreeg veel

willigers”, vertelt ze. “Die zijn fantastisch!” Er werken 45 vrijwilligers.

steun van WIL. Ik ben heel tevreden.”

Ook mensen die in de gevangenis hebben gezeten. En anderen
die moeilijk aan werk komen. “We hebben ook een sociale functie”,

Opleidingen

zegt Tieneke. “Alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt

Ze wilde graag werken en volgde verschillende opleidingen.

en geleerd, komt hier samen.”

Maar ze vond geen baan. Via WIL liep ze stage bij een

Gebruik ons antwoordnummer
Heeft u post voor WIL? Gebruik dan ons antwoordnummer. U hoeft dan geen postzegel meer te plakken. Dat scheelt
kosten. Het adres is: Werk en Inkomen Lekstroom, t.a.v. ... (noem uw contactpersoon of een afdeling),
Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein.
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U krijgt uw uitkering
vanaf nu eerder!
Woont u in Houten, IJsselstein, Lopik of
Nieuwegein? Heeft u geen inkomsten
naast uw uitkering? Of heeft u iedere
maand dezelfde inkomsten (zoals
alimentatie, WW, WAO, WIA en Wajong)?
Dan krijgt u vanaf juni 2019 uw uitkering
rond de 20e van de maand. Dat is
10 dagen eerder dan u gewend bent.

U krijgt uw uitkering vanaf nu vóórdat u veel van uw vaste
lasten moet betalen. Vaak moet bijvoorbeeld uw huur,
zorgverzekering en energierekening vóór de 1e van de
maand betaald zijn.

Wat betekent dit voor u?
U heeft eerder uw geld om uw vaste lasten te betalen
U ontvangt uw uitkering rond 20 juni (dus géén uitkering meer op 30 juni)
Tip: betaal uw vaste lasten snel nadat u uw uitkering ontvangt
Rond 14 juni ontvangt u ook uw vakantiegeld (dit ontvangt u 1 keer per jaar)

Op initiatief van
de Cliëntenraad WIL

Uitkering op uw rekening
Donderdag 20 juni
Niet iedereen krijgt de uitkering eerder
Werkt u parttime naast uw uitkering?
Maakt u gebruik van Schuldhulpverlening?
Woont u in Vijfheerenlanden (Vianen)?
Dan krijgt u uw uitkering op een ander moment.
Hierover heeft u (of uw bewindvoerder) een brief
ontvangen. Hierin staat meer informatie.
Uitgebreide informatie leest u ook op

Maandag 22 juli

Woensdag 21 augustus
Vrijdag 20 september
Maandag 21 oktober

Woensdag 20 november
Vrijdag 20 december

www.wil-lekstroom.nl/betaaldatum
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Heeft u vakantieplannen? Geef ze door
Het is belangrijk dat u WIL op de hoogte houdt van uw
vakantie. Dan staat uw vakantie uw kans op werk niet in de
weg. Geef uw plannen minimaal 4 weken van tevoren door.
Dan roepen we u in die periode niet op.
Zijn wij niet op de hoogte? Dan verwachten wij dat u - net
als anders - op tijd reageert op onze uitnodigingen.
Bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek. Gaat u naar
het buitenland? Vul dan een formulier in via DigiD.
Op www.wil-lekstroom.nl/vakantie
leest u alles over uw vakantiemelding.
Heeft u geen computer? Bel dan met
onze klantenservice. Wij helpen u
graag verder.

Nieuw! Vraag individuele
inkomenstoeslag digitaal aan
Vanaf nu kunt u de individuele inkomenstoeslag (iit) digitaal bij ons aanvragen. U ontvangt dan gelijk een e-mail met het besluit.
Komt u in aanmerking? Dan staat het geld binnen 1 week op uw rekening.
Voldoet u aan de volgende voorwaarden? Dan kunt u digitaal aanvragen.
Voorwaarden
U woont in Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein of Vijfheerenlanden (Vianen)
U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
U heeft al minstens 3 jaar een uitkering volgens de Participatiewet
U had eerder recht op deze regeling. En u kreeg daarna ook steeds een
uitkering volgens de Participatiewet
U heeft de toeslag de afgelopen 12 maanden niet eerder aangevraagd
Hoe werkt het?
Ga naar onze website via de link: www.wil-lekstroom.nl/iit
Log in met uw DigiD
Vul het aanvraagformulier in
Verzend het formulier
Na het verzenden van de aanvraag ontvangt u gelijk het besluit
Komt u in aanmerking? Dan staat het geld binnen 1 week op uw rekening

Het kan zijn dat u wel aan de voorwaarden
voldoet. Maar dat het digitaal aanvragen
niet lukt. Dat kan bijvoorbeeld te maken
hebben met uw gezinssituatie. Vul dan het

Vragen?
Neem contact op met onze klantenservice of kijk op
www.wil-lekstroom.nl/iit

aanvraagformulier op papier in. U vindt
deze op www.wil-lekstroom.nl/iit
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In contact met WIL?

Website
www.wil-lekstroom.nl

(Voor het eerst)
Werken en een uitkering
Heeft u werk gevonden? Gefeliciteerd! Fijn dat u weer aan de slag bent. U moet rekening houden
met een paar dingen. We zetten ze graag voor u op een rijtje.

Bezoekadres
Stadsplein 1b
3431 LZ Nieuwegein
U vindt WIL in het Stadshuis van
Nieuwegein.

Geef altijd aan ons door dat u werk heeft gevonden. Dit doet u via het wijzigingsformulier
op www.wil-lekstroom.nl/wijziging
U ontvangt nu van WIL iedere maand een Periodieke Verklaring (PV). Hierop vult u in wat
u verdiend heeft in die maand
Vergeet niet uw PV te ondertekenen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij ook een

Receptie
De receptie van WIL vindt u op
de 1e verdieping. WIL is open van
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur

handtekening zetten
Op de PV staat een inleverdatum. Deze geldt niet voor u. U wacht met het inleveren tot
u uw loonstrook(jes) of werkbriefje(s) van uw werkgever heeft ontvangen. Maak hiervan
kopieën en lever ze samen met uw PV in
Lever de 1e keer ook alstublieft een kopie van uw contract in
Heeft WIL alles binnen? Dan ontvangt u uw uitkering binnen 5 werkdagen

Stuur uw post naar
WIL, Naam afdeling (bijv. Inkomen)
t.a.v. (naam consulent)
Antwoordnummer 2568
3430 VB Nieuwegein

Inleveren per e-mail
U kunt uw PV en uw loonstrookje(s) of werkbriefje(s) ook per e-mail inleveren.
Gebruik dan een app om
uw gegevens te scannen.
Voor elke telefoon zijn er

Telefoon en e-mail
030 - 7022 300
Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur

📱

✉

info@wil-lekstroom.nl

geschikte apps te vinden.

het plaatje scherp is

Bijvoorbeeld in de Playstore
(Google) of Appstore (Apple).

de barcode op uw PV goed te lezen is

Zoek op ‘scan’ of ‘scanner’.

de barcode helemaal recht in het
plaatje staat

Met de app maakt u een
plaatje van uw formulieren.
Zorg er voor dat:

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
• Team Communicatie WIL
Heeft u vragen?
•J
 ohan Nebbeling
(interviews met foto's)
• Van Hulzen Communicatie
(opmaak en ontwerp)
Uw reacties zijn welkom op
communicatie@wil-lekstroom.nl

Deze nieuwsbrief is zorgvuldig
samengesteld. Aan de inhoud kunt
u echter geen rechten ontlenen.

Volgende Daadkracht
September 2019

Heeft u vragen over uw PV of het inleveren van uw loonstrook(jes) of werkbriefje(s)? Mail dan
naar info@wil-lekstroom.nl en vermeld bij het onderwerp Uitkeringsadministratie en uw
klantnummer.

BETA ALDATA UITKERING
Gemeente Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein
Juni

Juli

Augustus

September

donderdag
20 juni

maandag
22 juli

woensdag
21 augustus

vrijdag
20 september

Gemeente Vijfheerenlanden (Vianen)
Juni

Juli

Augustus

September

vrijdag
28 juni

woensdag
31 juli

vrijdag
30 augustus

maandag
30 september

* Inwoners van de voormalige gemeente
Vianen kunnen in 2019 gebruik blijven
maken van de dienstverlening van WIL.
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