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                Herfst 2022 

      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; 

• Aanmelding nieuwe cliënten gaat via het 

Sociaal team 

 aanmelden@nijkerk.eu;  

 033 - 247 22 22 op werkdagen 9.00 - 17.00 uur; 

• Huidige cliënten nemen contact op met de 

klantmanagers inkomen of werk 

 klantmanagers@nijkerk.eu (inkomen) 

 teamwerk@nijkerk.eu (werk) 

 033 - 247 22 22 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 s.v.p. 

duidelijk op de envelop voor wie de post is bestemd. 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 

een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld 

kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.  

De energietoeslag was eerst € 800. Dit bedrag is 

onlangs verhoogd naar € 1.300. U hoeft geen nieuwe 

aanvraag te doen als u de energietoeslag van € 800 al 

hebt gekregen. U krijgt dan automatisch een nabetaling 

van € 500. Wij verwachten dit te betalen in de eerste 

helft van oktober. 

Toeslag aanvragen 

Hebt u nog geen energietoeslag aangevraagd? U kunt 

tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen 

voor een energietoeslag via onze website 

https://www.nijkerk.eu/energietoeslag.  

 

Op de website staan ook de voorwaarden. Bijvoorbeeld 

hoe hoog uw gezamenlijke inkomen maximaal mag zijn. 

De energietoeslag wordt maximaal één keer per 

huishouden verstrekt. Dit betekent dat als iemand op uw 

adres al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze 

niet nogmaals kunt krijgen. 

 

Vragen? 

Kijk op https://www.nijkerk.eu/energietoeslag of stuur 

een mail naar energietoeslag@nijkerk.eu of bel 033-247 

22 22. Wilt u een papieren aanvraagformulier? Haal 

deze op bij de receptie van het stadhuis. U kunt hiervoor 

ook bellen of mailen. 

Een scheiding of een wens om te scheiden heeft veel 

invloed. Maar welke invloed het heeft weet je niet altijd 

van tevoren. Mentaal kan het zwaar zijn. Het kan veel 

stress geven. Financieel heeft het invloed. Er komt veel 

kijken bij een scheiding. Daarom is er het 

echtscheidingsspreekuur. 

 

Inhoud echtscheidingsspreekuur 

Op het gratis echtscheidingsspreekuur praat u met een 

consulent van de gemeente en een mediator of een 

advocaat. Het spreekuur duurt ongeveer 20 minuten en 

is op het kantoor van de mediator of de advocaat. 

Inwoners gaan vaak opgelucht de deur uit, omdat ze 

beter weten waar ze bij een scheiding aan toe zijn. 

 

Op het gratis echtscheidingsspreekuur kunt u vragen 

stellen en krijgt u informatie. Daarmee kunt u verdere 

afwegingen maken over uw scheiding. U kunt informatie 

krijgen over de gevolgen van keuzes. Over 

mogelijkheden. En over rechten en plichten. Maar ook 

kunnen we erover meedenken of er nog iets is wat een 

scheiding kan voorkomen. 

 

Aanmelden 

Het echtscheidingsspreekuur is elke eerste woensdag 

van de maand van 10.00-12.00 uur. U kunt zich 

aanmelden via e-mail aanmelden@nijkerk.eu of via het 

telefoonnummer van de gemeente 033 - 247 22 22. 

Geef bij uw aanmelding uw naam, e-mailadres en 

telefoonnummer door. 

Zeker sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld, blijft 

het belangrijk om bij klachten te testen. Met een zelftest 

voorkom je meer besmettingen. 

 

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen de 

mogelijkheid heeft om een zelftest te doen. Daarom stelt 

de overheid ze gratis beschikbaar. Inwoners met een 

laag inkomen kunnen de testen gratis afhalen op twee 

plekken in Nijkerk. Als ze op zijn, is het mogelijk nieuwe 

testen op te halen. Dit geldt zolang de voorraad strekt.  

  

Informatie en contact werk&inkomen 

 

Corona zelftesten 

Bedrag energietoeslag gewijzigd 

 

Gratis echtscheidingsspreekuur 
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Waar afhalen? 

Inwoners uit de gemeente Nijkerk kunnen de gratis 

zelftesten ophalen bij: 

 

1. Sigma 

Adres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK in Nijkerk. 

U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen kan vanaf 

1 oktober 2022 op dinsdag-, donderdag-, en 

vrijdagmorgen tussen 9.00 - 13.00 uur. 

2. Voedselbank Nijkerk 

Adres: Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH in Nijkerk. 

U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen kan vanaf 

28 september 2022 op woensdagmorgen tussen 9.00 -

11.30 uur. 

Voor werkzoekenden met een psychische 

kwetsbaarheid is het veel moeilijker om aan een baan te 

komen. Wanneer mensen met een psychische 

kwetsbaarheid wel succesvol een baan vinden levert dat 

veel op. Een gelukkiger leven voor de persoon zelf, 

maar ook minder kosten voor zorg- en 

uitkeringsinstanties.  

 

De overheid geeft geld aan alle arbeidsmarktregio’s om 

mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij 

het vinden van een baan. Nijkerk hoort bij de 

arbeidsmarkt regio Amersfoort. In de arbeidsmarktregio 

Amersfoort wordt samengewerkt met GGZ organisaties, 

het UWV, Zorgverzekeraars en de WSP-regio 

Amersfoort. De arbeidsmarktregio Amersfoort heeft als 

doel om te starten met 100 werkzoekenden die GGZ- 

zorg ontvangen. Het doel is om daarvan 35 mensen te 

begeleiden naar een duurzame en betaalde baan. 

Een begeleider helpt met werk zoeken, vinden en 

behouden. Het doel is om voor iemand werk te vinden 

dat past bij zijn of haar kwaliteiten en voorkeuren. Er 

wordt direct gestart met werken. Als het nodig is, volgt 

training op het werk. De begeleider werkt daarbij nauw 

samen met het behandelteam, de gemeente en het 

UWV. Op deze manier hebben de afgelopen jaren veel 

mensen een passende baan gevonden.  

Contact 

Het project wordt geleid door de gemeente Amersfoort 

als centrumgemeente. Wilt u als werkgever iemand een 

kans bieden? Neem contact op met Sander Goosensen: 

tel: 06 - 83 63 31 61 of s.goosensen@nijkerk.eu. 

Wilt u als kandidaat in aanmerking komen voor een 

traject naar werk? Neem dan contact op met Gea van 

den Bor, 06 - 25 17 77 26 of g.vandenbor@nijkerk.eu. 

Wilt u lekkerder in uw vel zitten? En weten wat u kan 

doen bij stress? Dat willen meer mensen! In deze gratis 

cursus leert u dat. 

 

Wat je gaat doen in de cursus 

De cursus staat onder leiding van een 

gezondheidscoach. Zij helpt om u gezonder te voelen. 

Er doen nog zes tot negen andere mensen mee. Samen 

doet u fijne opdrachten. Bijvoorbeeld praten over wat u 

belangrijk vindt in het leven. Over hoe goed uw lichaam 

werkt. Of hoe dat beter kan.  

 

Waar en wanneer is het? 

De cursus start in september en oktober 2022. In 

Amersfoort, Baarn, Nijkerk, Soest, Leusden en 

Bunschoten. Er zijn acht bijeenkomsten. Het is elke 

week op een vast tijdstip. 

 

Aanmelden of meer informatie? 

Roxanne van Oeveren helpt je graag! Bel of app haar op 

06 - 28 93 72 71. Of stuur een e-mail naar pgv@vu.nl. 

Je hoeft niet goed te kunnen lezen en schrijven. 

Energie besparen in huis? Daarmee gaat de rekening 

voor energie omlaag. In de bijlage vind je makkelijke tips 

waarmee je echt geld kunt besparen. En wanneer je 

minder energie gebruikt, help je ook het klimaat een 

handje. Een win-winsituatie dus! 

 

P.S. De bedragen zijn een gemiddelde; de 

aanpassingen zijn niet moeilijk, alleen even wennen. 

Succes! 

Per 1 september 2022 is Gert van de Veen het lokale 

aanspreekpunt in Nijkerk voor het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur (JFSC). Hij is ook intermediair. Dus u kunt bij 

hem meer informatie krijgen en aanvragen doen bij het 

JFSC. Contact: gert@nijkerksportiefengezond.nl en  

06 -16 50 19 08. 

 

De nieuwsbrieven Werk&Inkomen staan ook op onze website. 
U  kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. 

Meer baankansen voor mensen met 

psychische kwetsbaarheid 

 

Energie besparen is geld besparen 

Gratis cursus gezond en goed met elkaar 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 
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