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                 Winter 2021 
      Nieuwsbrief werk&inkomen  

• Website gemeente Nijkerk 

 www.nijkerk.eu/werk-inkomen 

Hier kunt u ook formulieren downloaden en in enkele 
gevallen digitaal een aanvraag doen; 

• Loket MO 

 loketmo@nijkerk.eu;  

 14 033 op werkdagen 9.00-12.30 uur en op 

donderdag ook 12.30-17.00 uur; 

• Klantmanagers werk&inkomen 

 14 033 op werkdagen 9.00-12.30 uur; 

• Post voor werk&inkomen  

 Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk of doe de post in 

de brievenbus van het stadhuis. De brievenbus  
hangt buiten naast de hoofdingang. Schrijf duidelijk 
op de envelop voor wie de post is. 
 

Heeft u een laag inkomen en een grote zorgbehoefte? 
Kunt u geen onverwachte zorgkosten opvangen? Vraag 
de Gemeentepolis aan! 
 
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag 
inkomen kunnen deelnemen aan de collectieve 
zorgverzekering voor minima (CZM) bij Zilveren Kruis. 
Deze verzekering bestaat uit een basis- en een 
aanvullende verzekering. U krijgt korting van Zilveren 
Kruis op de basisverzekering en een bijdrage van de 
gemeente Nijkerk voor de aanvullende verzekering. 
 

Deelnemen  

Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, zijn er 
3 pakketten: 

• optimaal 1 is voor mensen met een lage 
zorgbehoefte;  

• optimaal 2 is een midden pakket;  

• optimaal 3 is het meest uitgebreide pakket voor 
mensen met een hoge zorgbehoefte. Bij dit pakket 
bent u verzekerd voor kosten van bijvoorbeeld 
medicijnen, eigen bijdrage Wmo/Wlz en kosten voor 

fysiotherapie.  
 

Voorwaarden  

Er geldt geen vermogensgrens maar wel een 
inkomensgrens. Het inkomen van een alleenstaande 
mag maximaal 110% van het bruto wettelijk  

 
minimumloon zijn. Voor alleenstaande ouders en 
(echt)paren geldt een grens van 130%.  
 

Informatie   

• Op de website www.gezondverzekerd.nl staat 
informatie en kunt u de CZM vergelijken met uw 
huidige zorgverzekering. Ook is er een keuzehulp en 
kunt u een aanvraag doen voor deelname.  

• U kunt ook bellen met Zilveren Kruis over deze 
zorgverzekering: tel. 071 - 751 00 33. 

• Op de website van de gemeente: 
www.nijkerk.eu/collectieve-zorgverzekering-voor-de-
minima-czm vindt u de inkomensgrenzen en het 
vergoedingenoverzicht.  

• Bel het Loket MO van de gemeente als u liever met 
iemand van de gemeente wilt praten of als u een 
papieren aanvraagformulier wilt: 14 033. 

• Maak een afspraak bij Sigma Formulierenhulp voor 
hulp bij het vergelijken met uw huidige 
zorgverzekering en bij het aanvragen: 033 - 247 
4830 of www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp. 
 

Einde gemeentepolis 

Neemt u al deel aan de CZM maar wilt u per 1 januari 
2022 overstappen naar een andere (aanvullende) 
zorgverzekering?  Beëindig dan uw verzekering vóór 1 
januari 2022 bij Zilveren Kruis. Meld dit ook gelijk per 
mail bij de gemeente (loketmo@nijkerk.eu). Wij kunnen 
dan op tijd de bijdrage stop zetten die wij rechtstreeks 
voor u aan Zilveren Kruis betalen.  

 

U heeft het misschien al wel gehoord: de prijzen van 
energie stijgen. Dat kan betekenen dat u flink meer moet 
betalen voor gas en elektra. Wat kunt u doen om de 
kosten toch zo laag mogelijk te houden?  
 

Op de vergelijkingssite 
www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie geeft 
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie tips en 
informatie om uw energiekosten te verlagen. U vindt er 
ook informatie over uw energiecontract. Is deze nog het 
meest voordelig? Of is het verstandig om over te 
stappen? Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie geeft 
u persoonlijk advies!  
 

Voordelen van Goedkope energie 
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie biedt samen 
met een aantal energieleveranciers aan de inwoners van 
de gemeente Nijkerk goedkopere energiecontracten. 
Een uniek aanbod tegen de laagste prijzen. Stap over 
via www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie, dan 
krijgt u de volgende voordelen:  
 

• u betaalt nooit borg en wordt altijd direct 
geaccepteerd; 

Informatie en contact werk&inkomen 

 

Gemeentepolis zorgverzekering 

Nieuw: bespaar op uw energiekosten 

http://www.nijkerk.eu/werk-inkomen
mailto:loketmo@nijkerk.eu
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/nijkerk/#!/pakketten
http://www.nijkerk.eu/collectieve-zorgverzekering-voor-de-minima-czm
http://www.nijkerk.eu/collectieve-zorgverzekering-voor-de-minima-czm
https://www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp/
mailto:loketmo@nijkerk.eu
http://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie
http://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie
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• u ontvangt de goedkoopste prijs per aanbieder. We 
hebben speciale afspraken gemaakt met deze 
energieleveranciers;  

• U krijgt de eventuele overstapboete vergoed.  
Als u overstapt naar een nieuwe energieleverancier 
terwijl uw contract bij uw huidige leverancier nog 
niet is afgelopen loopt u kans op een 
overstapboete. Deze moet u betalen aan uw 
huidige energieleverancier. Gezond Verzekerd zal 
deze boete vergoeden zodat u kunt gaan profiteren 
van goedkope energie. De overstapboete staat 
gegarandeerd binnen een week op uw rekening 
zodat u deze niet hoeft voor te schieten. 

• u krijgt altijd groene energie.  

Wel of niet overstappen 
Overstappen is niet altijd nodig. Heeft u bijvoorbeeld een 
vast energiecontract? Dan is de kans groot dat 
overstappen niet voordeliger is. Voor een variabel 
contract kan dat wel zo zijn. Goedkope energie helpt u 
met het beste advies voor uw situatie.  
  
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie en 
kijk hoe u kunt besparen op uw energiekosten. Heeft u 
nog vragen? Bel dan naar 085 303 5389.  
 

Is er een wijziging in uw persoonlijke, gezins- of 
financiële situatie die van invloed kan zijn op uw 
uitkering of periodieke bijzondere bijstand of op uw 
mogelijkheden om te werken? Denk er dan aan dat u die 
ook altijd zelf tijdig moet melden.  
Wilt u een wijziging doorgeven? Dat doet u met het 
wijzigingsformulier. Als u bewijsstukken heeft, voegt u 
die toe (bijvoorbeeld: bankafschrift, arbeidscontract).  
 
Het wijzigingsformulier moet u samen met alle 
bewijsstukken, in één pakket aanleveren, uiterlijk op de 
derde dag van de eerstvolgende kalendermaand na de 
wijziging. Vergeet niet het wijzigingsformulier volledig in 
te vullen en te ondertekenen. U kunt het pakket  
• digitaal aanleveren door het pakket te mailen naar: 

ua@nijkerk.eu. Wij verzoeken u het hele pakket in 
Pdf-formaat op te sturen, zodat het voor ons goed 
leesbaar en te verwerken is;  

• in de brievenbus van het stadhuis doen t.a.v. team 
BSD (niet afgeven bij de receptie in de centrale hal);  

• via de post opsturen naar de gemeente Nijkerk t.a.v. 
team BSD, postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. 

 

Wijzigingen die nog weleens worden vergeten: 

• 13e periode bij een 4-weken loon (week 49 t/m 52); 

• eindejaarsuitkering/winstuitkering; 

• indexatie van kinder- en partneralimentatie;  

• indexatie pensioenen en (ziektewet)uitkeringen; 

• koop en verkoop van een auto; 

• giften, ook in natura; 

• nieuwe bankrekening (ook van minderjarige 
kinderen); 

• (komende) erfenis; 

• (voorlopige) belastingaanslag of -teruggave; 

• geboorte of verhuizing van een kind of inwonend 
persoon. 

 
Twijfelt u of u iets moet doorgeven of welke 
bewijsstukken u moet toevoegen? Neemt u dan contact 
op met uw klantmanager Inkomen! 
Het wijzigingsformulier en/of bewijs van uw inkomsten 
stuurt u niet naar uw klantmanager Inkomen maar naar 
team BSD. 

Het zijn turbulente tijden; door de coronacrisis hebben 
veel mensen te maken met (dreigende) werkloosheid.   
 
Om bij (dreigende) werkloosheid te voorkomen dat u in 
geldproblemen komt, helpt het Geldplan 
Werkloosheid om in zicht te krijgen in uw huidige situatie 
én die van uw financiële situatie na werkloosheid. Ook 
biedt het inzicht in hoe u uw inkomsten kunt vergroten 
en op uitgaven kunt besparen. Zo worden 
betalingsachterstanden en financiële stress voorkomen. 
Dat maakt het zoeken naar een nieuwe baan 
makkelijker. 
 
Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen gratis en 
anoniem gebruikmaken van het Geldplan Werkloosheid. 
Beantwoord vragen over uw situatie, en er verschijnt 
een persoonlijk actieplan. Maak gebruik van het 
Geldplan! 
Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/ 
 

Ieder jaar wordt de hoogte van de alimentatie 
aangepast. Dit heet indexering. Iedere alimentatie- 
betaler is wettelijk verplicht deze verhoging te betalen. 
Ook als het eigen inkomen niet omhoog is gegaan, blijft 
de indexering wettelijk verplicht. 
 
De indexering gaat niet automatisch. U krijgt er ook 
geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler of 
alimentatieontvanger belangrijk om dit zelf goed in de 
gaten te houden en het nieuwe alimentatiebedrag per 1 
januari goed uit te rekenen. Op internet vindt u 
rekenhulpen, bijvoorbeeld www.lbio.nl/indexering-
alimentatie.   
 
Per 1 januari 2022 worden de alimentatiebedragen met 
1,9% verhoogd. Wordt uw alimentatie verrekend met uw 
bijstandsuitkering dan wordt dit bedrag automatisch 
aangepast. Wij gaan er vanuit dat u de verhoging ook 
ontvangt. Zo niet, dan dient u de alimentatie-betaler zelf 
aan te spreken op de verplichte verhoging.  
 

Indexering alimentatiebedragen 

Wijzigingen, geef ze door!  

Nieuw: Geldplan Werkloosheid 

http://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie
file://///nijkerk.org/dfs/Files/DATA/Inwoners/AZA/Publiciteit%20en%20voorlichting/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20cliënten%20en%20intermediars/2020/ua@nijkerk.eu
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/
http://www.lbio.nl/indexering-alimentatie
http://www.lbio.nl/indexering-alimentatie
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Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook 
zaken van de overheid gaan steeds vaker digitaal.  
Bijvoorbeeld:  

• uitkering aanvragen 

• zorg regelen 

• werk zoeken 

• rijbewijs verlengen 

• verkeersboetes betalen 

• belastingen en toeslagen aanvragen 

En nog veel meer. Je moet dan een DigiD hebben en 
met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden 
dat lastig. Kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Ga 
naar de bibliotheek. Zij denken met u mee en geven 
informatie, zodat u verder kunt. U hoeft geen lid te zijn. 

Bibliotheek Nijkerk geeft ook computercursussen: 
werken met de computer (Klik en Tik) en werken met 
websites van de overheid (Digisterker). Meer informatie 
vindt u op www.bibliotheeknijkerk.nl. 

Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft en 
bijzondere kosten moet maken, kunt u soms een beroep 
doen op bijzondere bijstand. Het moet wel om 
noodzakelijke kosten gaan. U krijgt de vergoeding als 
gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, 
hangt af van het soort kosten dat u maakt. De gemeente 
gaat uit van de goedkoopst passende oplossing. 
 
Voorbeelden van kosten 

• vervoer voor medische behandelingen buiten de 
gemeente Nijkerk; 

• leges voor wanneer u woningurgentie heeft 
gekregen; 

• leges voor een verblijfsvergunning; 

• noodzakelijke kosten beschermingsbewind; 

• noodzakelijke kosten van een uitvaart; 

• kosten voor een noodzakelijke verhuizing;  

• meerkosten van gas en elektra als gevolg van een 
ziekte of handicap; 

• meerkosten van vervanging vanwege slijtage van 
kleding en beddengoed, het vermaken van kleding 
en bewassing bij een medische indicatie; 

• kosten van het aanhouden van de woning gedurende 
een tijdelijke opname in een inrichting; 

• noodzakelijke kosten van voedingssupplementen en 
de meerkosten van een dieet; 

• kosten van alarmeringsapparatuur. 
 

Medische kosten 
Het uitgangspunt is dat er geen bijzondere bijstand 
wordt verstrekt voor medische kosten. De gemeente 
biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid 
om een zorgverzekering af te sluiten met voldoende 

dekking voor de meest voorkomende medische 
behandelingen. Slechts op grond van individuele 
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.  
 
Eigen bijdragen 
Voor de kosten van de eigen bijdrage(n) op grond van 
de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet 
langdurige zorg (Wlz) is vaak wel bijzondere bijstand 
mogelijk. Let op: de eigen bijdrage is wat anders dan het 
eigen risico! Voor het eigen risico is geen bijzondere  
bijstand mogelijk. 
 
Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere bijstand 
indienen?  
Alleen kosten die korter dan drie maanden geleden zijn 
gemaakt, worden vergoed. Aanvragen en nota’s moeten 
binnen drie maanden na de datum van de (eerste) nota 
worden ingediend. 
 
Meer informatie 
Neem contact op met het loket MO. Kijk bovenaan deze 
brief voor de gegevens.  

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag 
inkomen kunnen een bijdrage van de gemeente 
ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en 
onderwijs. Iedere inwoner die voldoet aan de 
voorwaarden heeft recht op € 150,- per kalenderjaar.  
Voor ieder kind tot 18 jaar is het bedrag € 300,- per 
kalenderjaar. U hoeft daar geen bewijsstukken voor in te 
leveren. Bewaart u ze wel! 
 
Heeft u op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering? 
Meedoen aanvragen is dan niet nodig. U krijgt het 
bedrag medio februari 2022 automatisch op uw 
bankrekening.  

Bijzondere kosten 

Informatiepunt Digitale Overheid 

Meedoen 2022 voor bijstandsgerechtigden 

 

http://www.bibliotheeknijkerk.nl/

