
1 

bvvvvvU kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website 

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website 

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De nieuwsbrieven Werk en Inkomen staan ook op onze website 
M Nieuwsbrief augustus 2017   U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen 

                 Zomer 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 van 9.00 uur - 12.30 uur en 

op donderdag ook van 12.30 tot 17.00 uur. 

• Klantmanagers Werk&Inkomen 

 14 033 op werkdagen van 9.00 uur -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 enveloppe voor wie de post is. 

Door de coronamaatregelen hebben sommige 
huishoudens en ondernemers financieel problemen 
gekregen. Het kabinet heeft maatregelen genomen om 
deze mensen te ondersteunen. Veel regelingen liepen 
op 1 juli 2021 af. Het kabinet heeft een aantal regelingen 
verlengd tot 1 oktober. Dat geldt ook voor de regelingen 
die via de gemeente gaan:  

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo); 

• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK). 

 

Tozo  

Tozo is een uitkering voor levensonderhoud voor 
ondernemers en zzp-ers. Men komt in aanmerking als 
het inkomen door de coronamaatregelen lager is dan het 
sociaal minimum. De hoogte van het sociaal minimum 
verschilt per leeftijd en gezinssamenstelling. Er is ook 
een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. 
 
Tozo 5  

• periode: 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021; 

• Tozo 4 loopt niet automatisch door, u moet Tozo 5 
dus apart aanvragen; 

• aanvragen kunt u indienen vanaf 1 juli 2021 tot en 
met 30 september 2021; 

• gemeenten mogen bij Tozo 5 meer informatie 
vragen. Dit om de ondernemer te ondersteunen om 
zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. 

Meer informatie of een aanvraagformulier 

  https://www.nijkerk.eu/ondernemersdesk-corona; 

 Tozo@nijkerk.eu; 

 14 033 vraag naar mevrouw B. van Bennekom. 

 
TONK 

De TONK is een uitkering voor mensen die door de 
coronamaatregelen minder inkomen hebben. Iemand 
kan daardoor woonkosten, zoals de huur, niet meer 
betalen.  
TONK kunt u aanvragen  tot 1 oktober 2021. In de 
vorige nieuwsbrief van eind maart 2021 (lente 2021) 
stond uitgebreidere informatie over de TONK. 

Meer informatie of een aanvraagformulier 

  www.nijkerk.eu/TONK;  

  TONK@nijkerk.eu; 

  14 033 vraag naar mevrouw B. van Bennekom. 

De arbeidsmarkt verandert snel en daarom is het 
belangrijk dat mensen zich een leven lang blijven 
ontwikkelen. Werk verandert en mensen raken daardoor 
soms hun baan kwijt en worden werkeloos. 
Het Leerwerkloket helpt iedereen met een Leven Lang 
Ontwikkelen. Het Leerwerkloket geeft advies aan 
werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en 
ondernemers. Het advies gaat over over om- en 
bijscholing, werkend leren en leerwerktrajecten. 
 
De adviseurs van het Leerwerkloket helpen onder 
andere met: 

• loopbaan gesprekken en arbeidsmarkt advies; 

• competentietesten;  

• het maken van een cv en het voorbereiden van 
sollicitatiegesprekken;  

• regionale leerwerktrajecten. 
 
Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. 
De gemeente Nijkerk valt onder het Leerwerkloket 
Amersfoort (Stadsring 75, 3811 HN Amersfoort). 
Het leerwerkloket werkt samen met andere organisaties: 

• Werkgeversservicepunt regio Amersfoort;  

• MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland;  

• SBB en VNO-NCW.  
 
Meer informatie:  

 https://www.leerwerksite.nl;  

 info@leerwerkmail.nl. 

Iemand die zijn rekeningen niet betaalt, kan te maken 
krijgen met de deurwaarder. De deurwaarder mag 
beslag leggen op (een deel van) het inkomen. Dit mag 
alleen als de rechter toestemming heeft gegeven.  
 
Als de deurwaarder beslag legt op uw loon, doet hij dit  
via uw werkgever of de uitkeringsinstantie. De 
werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee 
te werken. 

De deurwaarder legt geen beslag op uw hele inkomen. 
U houdt het geld dat nodig is voor uw vaste lasten en  

Informatie en contact Werk&inkomen 
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levensonderhoud. Dit heet beslagvrije voet. De hoogte 
van het bedrag hangt onder andere af van uw inkomen 
en samenstelling van uw gezin. De beslagvrije voet 
is minimaal 95% van de voor u geldende bijstandsnorm 
(inclusief vakantiegeld). 

Ook op een aantal andere inkomsten legt de 
deurwaarder in principe geen beslag, zoals: 

• kinderbijslag en kindgebonden budget; 

• huurtoeslag en zorgtoeslag; 

• kinderopvangtoeslag. 

Op www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u meer 
informatie. Het berekenen van de beslagvrije voet is niet 
eenvoudig. Met de rekentool www.uwbeslagvrijevoet.nl 
kunt u zien hoe het wordt berekend. Zie ook het filmpje 
op de site met uitleg over de beslagvrije voet. 

Klopt de beslagvrije voet niet? Vraag dan de deur- 
waarder om het beslag aan te passen. U moet wel  
uitleggen waarom u denkt dat het niet klopt. Stuur 
bijvoorbeeld een berekening mee.  

Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw 
inkomen, blijven er rekeningen liggen of heeft u een 
achterstand in de betalingen? Vraag dan tijdig om hulp. 
Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw 
geldzorgen. Niks doen verergert het probleem in snel 
tempo. Op Tijd Erbij is er voor al uw vragen over geld. 
Deel uw zorgen (u bent niet de enige) en vraag om hulp. 
U staat er niet alleen voor! 

 optijderbij@nijkerk.eu; 

  06-83002184 (Marije Bergstra).  

De vakantieperiode breekt weer aan. Heeft u een 
periodieke (bijzondere) bijstandsuitkering en gaat u met 
vakantie dan moet u soms een paar zaken regelen: 
 

• Vakantie binnen Nederland 
Een vakantie in Nederland hoeft u niet te melden bij de 
gemeente. 
 

• Vakantie (verblijf) in het buitenland 
Een verblijf in het buitenland geldt altijd als vakantie 
moet u altijd vooraf melden. Het maakt niet uit wat de 
reden van uw verblijf in het buitenland is of hoelang het 
duurt. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het 
buitenland zijn met behoud van uw uitkering.  
 
Melding van uw vakantie doet u digitaal met uw DigiD 
via https://www.nijkerk.eu/bijstand-vakantie-melden of u 
stuurt een mail naar vakantiemeldingen@nijkerk.eu. 
 

• Re-integratietraject en vakantie 
Zit u in een re-integratietraject bij het team Werk dan 
moet u altijd vooraf toestemming voor een vakantie 
vragen aan uw klantmanager van het team Werk. Ook 
bij een vakantie in Nederland! 

• Terugmelden van vakantie 
Normaal moet(en) u (en uw partner) zich persoonlijk 
terug melden bij het Loket MO op het Stadhuis. Door de 
coronamaatregelen is het Loket MO gesloten. U kunt 
zich daarom niet persoonlijk terug melden. Levert u bij 
terugkomst daarom het ingevulde formulier -
Terugmelding vakantie- bij ons in. U kunt het formulier 
downloaden op https://www.nijkerk.eu/tijdelijke-wijziging-
in-procedure-terugmelding-van-vakantie. Denk eraan dat 
u binnen één dag na terugkomst het formulier inlevert! 
Vergeet ook niet om de gevraagde bewijsstukken bij te 
voegen. Het kan zijn dat de gemeente u later nog om 
aanvullende stukken vraagt. 
 

• Geen terugkeer uit het buitenland mogelijk 
Kunt u niet op de vooraf gemelde datum terug zijn in 
Nijkerk? Geef dat zo snel mogelijk door aan uw 
klantmanager. Geef daarbij ook aan waar u verblijft en 
wanneer u verwacht wél terug te zijn in Nijkerk. 
U heeft geen recht op bijstand over de periode dat u te 
lang in het buitenland verblijft, wat de reden hiervan ook 
is. Ook een situatie van overmacht zoals ziekte of door 
de coronamaatregelen maakt dat niet anders. We 
bekijken per situatie wel of er toch ondersteunings- 
mogelijkheden zijn.  

Voor jongeren van 18 tot 27 gelden soms andere 
wettelijke regels. Waarom is dat? Dit heeft te maken met 
hun leeftijd. Ze hebben nog een lange toekomst voor 
zich en daarom is het voor hen extra belangrijk om te 
werken of naar school te gaan. Een bijstandsuitkering is 
vooral voor hen een tijdelijk vangnet dat zo kort mogelijk 
moet duren. 
 
De aanvraag om een bijstandsuitkering gaat 
bijvoorbeeld voor jongeren net iets anders dan voor 27-
plussers. Zij melden zich om een uitkering aan te 
vragen, maar moeten vervolgens eerst 4 weken zoeken 
naar werk of scholing. In die 4 weken hebben ze geen 
recht op ondersteuning bij het zoeken naar werk en 
geen recht op een voorschot. Het kabinet heeft deze 
regel in de coronaperiode tijdelijk wel iets verruimd. Uw 
klantmanager kan u daar meer over vertellen.  
 
Ook hebben jongeren tot 27 geen recht op bijstand als 
ze door de overheid betaald onderwijs kunnen volgen en 
studiefinanciering kunnen krijgen. Met andere woorden, 
als ze naar school kunnen moeten ze dat doen zodra 
dat mogelijk is. De bijstandsuitkering wordt dan 
beëindigd. Vaak is dat na de zomer bij de start van het 
nieuwe schooljaar.  

Tijdens de zomervakantie worden er gratis activiteiten  
georganiseerd voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar. Op het 
programma staan bijvoorbeeld samen sporten en 
zwemmen. De jeugd kan ook workshops volgen zoals 
een DJ-workshop, kookworkshop of een dansworkshop. 

Het hele programma staat binnenkort op 
www.nijkerk.eu. 
 
U  kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. 

Vakantie en periodieke bijstand 

Hulp bij geldzorgen -Op Tijd Erbij- 

Jongeren en bijstand 

Summer Experience 
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