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Vind een leuke
activiteit bij jou
in de buurt!
Op de site www.samenindebuurt033.nl vind je
een uitgebreid overzicht van allerlei activiteiten,
clubs, en leuke dingen om te doen in
Amersfoort. Van een wandelclub of peutergym
tot een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers.
Voor iedereen en in elke wijk is er wel iets leuks
te doen, gratis of voor een klein bedrag.

Via de agenda op de site kun je zoeken op wijk,
doelgroep of thema. Projecten, trainingen en
activiteiten zonder vaste datum en tijd vind je
onder ‘etalage’. Op de site staan ruim
tweehonderd organisaties en bewonersinitiatieven genoemd. Wat ga jij doen?
Kijk op www.samenindebuurt033.nl.

n op KanSZ?
Wil je reagere r kansz@amersfoort.nl
Mail je reactie
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Stad met een hart
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Nieuws

Beste lezer,
Bij een laag inkomen en weinig vermogen heb
je recht op extra’s. Voor jezelf en voor je
kinderen. Via GeldCheck033 kun je anoniem
checken of je een bijdrage kunt krijgen voor
sport, zwemles, muziekschool, kleding,
schoolreisje, huiswerkbegeleiding en
schoolspullen voor je kinderen.

In deze KanSZ staat ook het verhaal van
Meryam, die slachtoffer werd van de
toeslagenaffaire. Je leest hoe zij deze moeilijke
tijd is doorgekomen. Haar tip: praat erover en
zoek hulp. De gemeente helpt graag!

Het Jongerenloket helpt
Het Jongerenloket benadert dit jaar alle jongeren
van 18 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie
(havo of Mbo 2 diploma) het onderwijs verlaten.
Het gaat om jongeren die al wat langer van
school zijn en geen inkomen of minder dan 300
euro inkomen hebben. De trajectbegeleiders
van het Jongerenloket gaan zelf naar de
jongeren toe en vragen aan de voordeur of zij
ondersteuning willen. Bijvoorbeeld hulp bij het
vinden van werk of scholing. Maar ze kunnen
ook meedenken over je daginvulling.

Inhoud
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Spoed?
Wil jij niet wachten op een deurbezoek of ook hulp
ontvangen in je zoektocht naar werk of een studie?
Je kunt ook zelf contact opnemen. Het
Jongerenloket helpt ook jongeren die dreigen uit te
vallen. Alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud
kunnen hier terecht met vragen over werk, geld of
school. Kijk voor alle info op:
www.jongerenloketregioamersfoort.nl

Ontmoeten speciaal voor jongeren
Is je kind op zoek naar activiteiten met
leeftijdsgenoten? Hieronder staan 3
plekken waar iedereen welkom is.
• Vanaf 12 jaar kun je terecht bij het Jongeren
Informatie Punt - 033 , Wiekslag 94 (The
Game) in Liendert. Check de site voor de
openingstijden.
• Wil je kind graag leeftijdsgenoten ontmoeten?
Kijk dan eens bij Join Us! Er zijn twee

leeftijdsgroepen: 12 – 18 jaar en 18 – 25 jaar, die
samen allerlei activiteiten doen, zoals gamen,
films kijken of spelletjes doen.
Zie www.join-us.nu.
• City of A organiseert activiteiten voor
iedereen van 12 t/m 18 jaar: sport, cultuur,
techniek, kunst, muziek en games; als
naschoolse activiteit of tijdens
schoolvakanties. Check het aanbod op
www.cityofa.nl
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Ervaringsverhaal

Ik voel me nu
veel sterker

“Het begon toen mijn partner van baan wisselde. Van de een op de andere dag werd de
kinderopvangtoeslag ingehouden, én moesten we veel geld terugbetalen”.

Het verhaal van Meryam*, gedupeerde van
de toeslagaffaire
Ik weet nog steeds niet
wat er misgegaan is

“Natuurlijk ben ik direct in actie
gekomen, en heb ik de gevraagde
informatie aangeleverd, maar het leek
wel of ik tegen een muur opliep. Op een
gegeven moment vond de belastingdienst
zelfs dat ik geen kind had, ondanks een
BSN en een geboortebewijs! Je gelooft
het gewoon niet, maar van de
belastingdienst kan je niet winnen.

gymschoenen heeft. Of toen ze erachter kwam
dat de Voedselbank helemaal geen gewone
supermarkt was. De Voedselbank heeft ons
trouwens geweldig geholpen. Ik heb echt een
potje staan janken toen er een verjaardagpakket voor onze kleine klaarstond.

Wat deed ik verkeerd?

Bang voor blauwe brieven

We moesten heel veel terugbetalen. We hadden
allebei een prima baan en inkomen, maar met
de huur van onze woning erbij kon dat gewoon
niet. Omdat de belastingdienst studiefinanciering niet als inkomen ziet, ben ik gaan
studeren. Van de studiefinanciering leefden we,
met drie kinderen. Dat was natuurlijk echt veel

Ondertussen bleven we maar afbetalen. Elke
brief van de belastingdienst zorgde voor
hartkloppingen en stress. Ik durfde de brieven
niet meer open te maken. En nog steeds schiet
mijn hart in mijn keel als er een blauwe envelop
op de mat valt.

te weinig. Ons huurhuis konden we niet meer
betalen, en dus zijn we met z’n vijven bij mijn
moeder gaan inwonen. Regelmatig had ik
telefonisch contact met de belastingdienst. Ik
wist nog steeds niet wat ik verkeerd gedaan had.
Er kwam geen antwoord op, behalve: eigen
schuld. En het ergste is dat je dat nog gaat
geloven ook. Iedereen kijkt je aan. Zelfs mijn
partner: ik deed toch de administratie, dan zal ik
het wel fout gedaan hebben. Ik had toen
natuurlijk nog geen idee dat ik niet de enige was.

Pas vorig jaar, toen de hele affaire in het nieuws
was, dachten we dat we zelf misschien ook
hierdoor gedupeerd waren. Omdat er steeds
maar opgeroepen werd om je aan te melden,
heb ik dat toen toch gedaan. En nu is
vastgesteld dat we inderdaad officieel erkend
gedupeerd zijn. Dat betekent dat we niet meer
terug hoeven te betalen en dat er een regeling
komt om ons te compenseren. Maar hoe
compenseer je de angst om je kinderen kwijt te
raken? Of mijn angst toen ik met een doodziek
kind op de fiets naar de eerste hulp moest,
omdat ik geen ander vervoer kon betalen?

Het is echt hartverscheurend als je kind niet kan
trakteren op school, of als enige geen fietsje en
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Minimacoaches kunnen helpen
Van de gemeente kregen we een brief met een
aanbod om te helpen. Maar de gemeente is ook
overheid: ik vond het lastig om hen te
vertrouwen. Wisten zij soms meer dan ik?
Omdat ik geen minimum inkomen heb, dacht ik
dat de minimacoach niet voor mij was. Totdat
de minimacoaches zélf contact opnamen. Het
blijkt dat ze toch kunnen helpen. Bijvoorbeeld
met tips over papieren die je hebben moet. Ik
heb in hen meer vertrouwen dan in het
serviceteam van de belasting: daar krijg je
steeds een ander antwoord.
Het lijkt of we er nu vanaf zijn, maar dat is nog
niet zo. Ik wil heel graag weten wat de oorzaak
is geweest, en waar ik nog recht op heb. Daar
wordt nu aan gewerkt door de belastingdienst,
maar er is enorm veel vertraging en er schijnen
stukken te ontbreken. Je moet echt heel veel
geduld hebben.

Het lag niet aan mij
Ik voel me nu wel veel sterker. Laatst kreeg ik
weer een brief van de belasting, waarin foute
informatie stond. Ik weet nu zeker dat ik dat

niet hoef te betalen en ik sta in mijn recht. Het
ligt niet aan mij.
Mijn tip is om vooral wél te praten over je
financiële situatie. Dat heb ik niet gedaan,
waardoor er veel onbegrip was in mijn
omgeving. Nu blijkt bijvoorbeeld dat ik een paar
collega’s heb die óók gedupeerd zijn. We hadden
elkaar kunnen helpen.

Familie is goud waard
Inmiddels werk ik nu op de plek waar ik stage
liep. Al het geld dat ik verdien mag ik gewoon
houden. Een goed gevoel! Omdat mijn kinderen
nog van de opvang gebruikmaken ben ik diep in
mijn hart nog steeds bang. Pas als ik helemaal
niet meer afhankelijk ben van welke toeslag
dan ook denk ik dat dat gevoel eindelijk over is.
Ik weet nu wel dat ik heel vindingrijk ben, dat
mijn kinderen een goed voorbeeld hebben en
dat familie goud waard is. Geld maakt niet
gelukkig, maar van geen geld kan je wel
ongelukkig worden.”
*Meryam is niet haar echte naam, ook op de foto
zie je iemand anders. Meryam wil liever niet
herkenbaar zijn.
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Wist je dat

Weet hoe het zit

50+ en op zoek naar een baan? Meld je aan
bij de netwerkgroep 50ToGo!
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en
17.00 uur komt de netwerkgroep 50ToGo
bijeen in De Herberg in Nieuwland. De
deelnemers hebben verschillende
achtergronden: ww, bijstand, zzp-er of
niet-uitkeringsgerechtigd. Het blijkt dat
50plussers voor hetzelfde probleem
staan: het verliezen van werk en het weer
terugkeren naar de arbeidsmarkt.
Sandra Witteveen: “De thema’s die we
bespreken zijn onder andere netwerken,
solliciteren, videopresentatie, vrijwilligerswerk

Steunpunt van de belastingdienst
Voor vragen over je belastingzaken of toeslagen kun je ook
langskomen bij een steunpunt
bij je in de buurt. In Amersfoort
is er een steunpunt in het
stadhuis. Hiervoor is een
afspraak nodig:
Bel voor een afspraak met de
BelastingTelefoon: 0800 – 0543.
Binnen 5 werkdagen kun je dan
bij het steunpunt terecht.

en alles wat verder nog nodig is om elkaar te
steunen bij het vinden van werk. Natuurlijk
delen we successen, maar ook staan we stil bij
de andere kant zoals bijvoorbeeld een afwijzing,
onzekerheden en teleurstellingen. Met elkaar
kijken we wat er nodig is. Je bent welkom en het
is gratis”.
Kijk op de website voor meer informatie:
www.50ToGoamersfoort.nl 5oToGo is mede
mogelijk gemaakt door Indebuurt033. Meld je
via mail aan: 50togoamersfoort@gmail.com

Krijg je een uitkering van de Gemeente Amersfoort?
Geef het door als er iets verandert

We steunen elkaar bij
het vinden van werk

De hoogte van de uitkering is aangepast
aan je situatie. Daarom zegt de wet dat je
veranderingen aan ons door moet geven.
Wij kijken dan of de verandering
gevolgen heeft voor je uitkering.

Wat moet je doorgeven?
Als je een auto koopt, inruilt of op je naam
krijgt. Als je inkomsten gaat krijgen, er (tijdelijk)
iemand bij je in komt wonen of als je een gift
van iemand krijgt. Als je bijvoorbeeld elke
maand geld of boodschappen van iemand krijgt
of als je inwonende kind gaat (of stopt met-)
studeren. Geef dit aan je klantmanager door. Dit
kan via digitaal via de website, per e-mail of via
het papieren wijzigingsformulier.
Als je deze informatie niet aan ons doorgeeft,
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moeten wij kijken of je een boete krijgt. Dat
willen wij natuurlijk graag voorkomen.
Ook als je twijfelt: vraag het je klantmanager!
Hij/zij helpt je graag.
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Weet hoe het zit

7 vragen over hulp bij geldzaken

1

4
5

Wie kan mij helpen om een lastig
formulier in te vullen?

Ik heb weinig geld en wil weten of er
regelingen zijn voor sportclubs

Ga naar één van de informatiewinkels. Zij helpen je. Je
kunt hier trouwens ook terecht voor vragen over
opvoeding, zorg, welzijn, wonen of financiën. De
Informatiewinkels vind je hier:
• Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid: Amsterdamseweg
6-K, 033 – 7370294
• Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het
Pluspunt), 033 – 7370353
• Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 4755664
• Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 – 3036420
of check de website: www.indebuurt033.nl/
informatiewinkels

2

Ga naar Geldcheck033. Daar kan je heel snel en
makkelijk zien welke regelingen er voor je zijn.
Je hebt op meer recht dan je denkt!

Mijn zoon van 18 is gestopt met zijn opleiding
en zit nu thuis. Hij heeft geen inkomen en weet
niet wat hij moet doen.

3
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Je kunt voor advies terecht bij het Team Zelfstandigen van
de gemeente, bel 14 033. Ook kun je naar het Geldloket. Kijk
op www.geldloket.nl of bel 033 – 800 9970.

Maak een afspraak met je klantmanager. Dat
kan via de mail of de telefoon, 14 033.

6

Ik heb schulden en denk dat ik hulp
nodig heb
Heb je geldproblemen of schulden? Ga naar

Je zoon kan een afspraak maken bij het Jongerenloket.
Zij helpen jongeren tussen de 18 en 27 jaar die vragen
hebben over werk, studie of inkomen. Zie
www.jongerenloketamersfoort.nl. Of bel 14 033.

Ik ben zzp’er en zie geen mogelijkheden meer
voor mijn bedrijf. Waar kan ik hulp vinden?

Ik ga binnenkort samenwonen met
mijn partner. Wat verandert er voor
mijn uitkering?

www.stadsring51.nl. Of maak een afspraak via 033 460
0600. Ben je ondernemer/zzp-er en heb je financieel
advies nodig? Ga naar www.geldloket.nl of maak een
afspraak via 033 800 9970.

7

Het lukt me steeds niet om rond te komen. Wat nu?
Je kunt een afspraak maken met een van de minimacoaches. Zij helpen
om inzicht te krijgen in je geldzaken. Zij weten welke stappen je kunt
nemen om je financiële situatie te verbeteren en weer grip te krijgen
op je leven. Bel met 14 033 om een afspraak te maken.
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Een onveilige
situatie thuis?

Goed om te weten

Raad voor cliëntenparticipatie Leusden
Waar kun je terecht met een klacht?
Klachtenregeling Sociale Dienst
Is er een beslissing genomen over je uitkering
waarmee je het niet eens bent? Of ben je niet
juist behandeld tijdens een gesprek met de
Sociale Dienst? Heb je te weinig informatie
gekregen?
Als je een klacht hebt over de Sociale Dienst kun
je eerst een nieuw gesprek aanvragen met
iemand van de Sociale Dienst. Wil je daarna
toch een klacht indienen dan kan dit op
verschillende manieren: online, via telefoon
(tel 14 033) of per brief. Je klacht komt bij de
klachtencoördinator, die probeert tot een
oplossing te komen. Als het nodig is dan kan je
daarna met je klacht naar de klachtencommissie of de Nationale Ombudsman.

Doorbreek
de cirkel van
geweld!

Raad voor Cliëntenparticipatie

veiligthuisutrecht.nl
0800-2000 (24/7)
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Bijvoorbeeld als je een bijstandsuitkering, een
scootmobiel, of een woningaanpassing via de
gemeente nodig heeft. Ook bij begeleiding bij
het dagelijks leven, jeugdhulp voor je kind of als
je hier ervaring mee hebt als mantelzorger.

Contact:
Cliënten met vragen of klachten kunnen mailen
naar: raadvoorclientenparticipatieleusden@
outlook.com.
Wij hebben een vacature binnen onze raad.
Woon je in Leusden, ontvang je een
bijstandsuitkering en wil je deze belangen
vertegenwoordigen in onze raad, reageer dan
snel. Wij bieden een leerzame omgeving en je
ontvangt een onkostenvergoeding.

Inwoners van Leusden kunnen ook terecht bij
de Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden (RCL).

Iemand mee naar gesprek

De RCL is onafhankelijk, en let er op hoe in
Leusden met cliënten wordt omgegaan.
De Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden (RCL)
is er voor inwoners uit Leusden die gebruik
maken van een voorziening uit de
Participatiewet, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

voeren. Het kan prettig zijn om iemand mee
te nemen: een familielid, vriend of buur. Als
je zelf niemand kent die met je mee kan
naar een gesprek, dan kan een medewerker
van Indebuurt033 met je mee. Dit heet
cliëntondersteuning en is gratis.
Meer info bij Indebuurt033, mail
info@indebuurt033.nl of bel 033 204 8677.

Je hoeft lastige gesprekken niet alleen te
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Leuk om te weten

Goed om te weten

De Koffiebus schenkt koffie en aandacht
De Koffiebus staat op drie plekken in
Amersfoort: op het Neptunusplein, Euterpeplein
en de markt op Emiclaer. In 2022 komt daar, als
het aan coördinator Harm Messink ligt, een
vierde plek bij. Het doel van de Koffiebus is om
buurtbewoners met elkaar in contact te
brengen. Zodat ze elkaar weten te vinden, ook
als de bus er niet staat. ‘Alles komt uit de wijk,’
zegt Harm. ‘De taart, de soep en zelfs alle
vrijwilligers. Voor de wijk, door de wijk.’

hebben gedronken of gegeten. De vrijwilligers
schenken niet alleen lekkere koffie, maar vooral
oprechte aandacht aan de bezoekers.
Ondertussen helpen ze mensen de weg te
vinden in hun eigen buurt.’

De bus heeft een terras waar iedereen even kan
gaan zitten voor een kopje koffie of een tosti. De
vrijwilligers zien veel vaste gasten. ‘Onze gasten
bepalen zelf hoeveel ze geven voor wat ze

In verband met corona geldt: als de horeca open
mag, is De koffiebus er ook weer.

Waar staat de Koffiebus
Dinsdag Neptunusplein
11.00 – 15.00 uur
Donderdag Markt Emiclaer 9.00 – 13.00 uur
Vrijdag Euterpeplein
11.00 – 15.00 uur

Extra energietoeslag voor lage inkomens
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in
2022 een bedrag van 200 euro. Dit is besloten
door het Rijk, om te helpen met het betalen van
de hoge kosten voor energie. Mensen in de
bijstand zijn bekend bij de gemeente
Amersfoort en ontvangen het bedrag
automatisch. Wanneer deze betaling gedaan
wordt is nu nog niet bekend.

Heb je een klein inkomen maar geen
bijstandsuitkering? Bijvoorbeeld alleen AOW?
Dan kan je deze tegemoetkoming ook krijgen.
Zodra bekend is wanneer de energietoeslag
overgemaakt wordt en wie de toeslag kan
aanvragen bij de gemeente, maken we dit
bekend.

www.dekoffiebus.org

‘Alles komt uit de wijk.
De taart, de soep en zelfs
alle vrijwilligers.’

Jouw verhaal in de KanSZ
Wil je jouw verhaal ook in de kanSZ? Omdat je bijvoorbeeld werk hebt
gevonden, of omdat je op een andere manier geholpen bent door de
gemeente? Of heb je een andere ervaring of een tip? Geeft het door! Je
maakt kans op een verhaal en mooie foto in de KanSZ. Als je dat liever wil,
kan je verhaal ook anoniem geplaatst worden.
Mail naar KanSZ@amersfoort.nl.
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Weet hoe het zit

Je verdient
meer dan je
denkt.
Zoals een
sportbijdrage
van €90,-.

Kledingregeling voor Kinderen
Dit is een regeling voor gezinnen met een
laag inkomen en weinig spaargeld. Het is
voor kinderen uit Amersfoort van 12 tot
en met 17 jaar. Je kunt kiezen tussen een
kledingpas of een kledingpakket.

Kledingpakket (waarde: 320,-)
Het kledingpakket bestaat uit twee delen: voor
de zomer en voor de winter. Kinderen kiezen
twee keer per jaar zelf 4 stuks kleding (bv broek,
trui, shirt), 1 paar schoenen en 1 jas uit. Alle
kleren en schoenen zijn nieuw, modern en van
bekende merken. Het pakket wordt gratis
thuisbezorgd. Meer informatie lees je op
www.stichtingstop.shop. Dit is de webshop
waar de gemeente mee samenwerkt.

webshops in heel Nederland. Een overzicht vind
je op www.fashioncheque.com. Kinderen
kunnen zelf shoppen met de pas. Op de pas
staat een tegoed van € 100,-. Je kunt het bedrag
in één keer of in meer keren uitgeven. Bewaar
de bonnetjes, want daar kunnen we achteraf
om vragen. De kledingpas kan één keer per
kalenderjaar aangevraagd worden. Voor 2022
kan dat nog tot en met 31 december. Je krijgt de
pas per post.

Voor wie

Kledingpas (waarde: 100,-)

Aanvragen kan door ouders van kinderen uit
Amersfoort, van 12 tot en met 17 jaar. Je
inkomen is niet hoger dan € 2.190,- (echtpaar/
samenwonenden) of € 1.535,- (alleenstaande
ouder) netto per maand. Spaargeld: niet meer
dan € 12.590,-

De kledingpas is van Fashioncheque. Met deze
pas kan je kleding kopen in allerlei winkels en

Meer info en aanvragen
Kijk op de website: www.amersfoort.nl/
werkeninkomen, of bel 14 033

Check regelingen op:
geldcheck033.nl
of bel: 14 033
voor Amersfoorters
met een (tijdelijk)
laag inkomen
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Vind een leuke
activiteit bij jou
in de buurt!
Op de site www.samenindebuurt033.nl vind je
een uitgebreid overzicht van allerlei activiteiten,
clubs, en leuke dingen om te doen in
Amersfoort. Van een wandelclub of peutergym
tot een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers.
Voor iedereen en in elke wijk is er wel iets leuks
te doen, gratis of voor een klein bedrag.

Via de agenda op de site kun je zoeken op wijk,
doelgroep of thema. Projecten, trainingen en
activiteiten zonder vaste datum en tijd vind je
onder ‘etalage’. Op de site staan ruim
tweehonderd organisaties en bewonersinitiatieven genoemd. Wat ga jij doen?
Kijk op www.samenindebuurt033.nl.
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de inhoud geen rechten ontlenen.

ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur.

Gemeente Amersfoort

Postadres
Postbus 4000
3800 ea Amersfoort

In de problemen door
de toeslagaffaire
Lees het verhaal van Meryam

Bezoekadres
Stadhuisplein 3
3811 lm Amersfoort

t 14 033
e socialezekerheid@amersfoort.nl
i www.amersfoort.nl/werkenuitkering

Stad met een hart

>4

