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           Winter 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. 

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 een bijdrage van de 
gemeente Nijkerk voor de aanvullende verzekering. 
 
Deelnemen  
Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehoefte heeft, zijn er 
drie pakketten: 

• optimaal 1 is voor mensen met een lage 
zorgbehoefte;  

• optimaal 2 is een middenpakket;  

• 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 van 

fysiotherapie.  
 
Voorwaarden  
Er geldt geen vermogensgrens maar wel een 
inkomensgrens.  

Het inkomen van een alleenstaande mag maximaal 110 
procent van het bruto wettelijk minimumloon zijn. Voor 
een meerpersoonshuishouden geldt een grens van 130 
procent.  
 
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 of mail het Loket MO (loketMO@nijkerk.eu) van 
de gemeente als u liever met iemand van de 
gemeente wilt praten of als u een papieren 
aanvraagformulier wilt; 

• 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 
2023 overstappen naar een andere (aanvullende) 
zorgverzekering? Beëindig dan uw verzekering vóór 1 
januari 2023 bij het Zilveren Kruis. Meld dit ook gelijk per 
mail bij de gemeente (loketmo@nijkerk.eu). Wij kunnen 
dan op tijd de bijdrage stopzetten die wij rechtstreeks 
voor u aan het Zilveren Kruis betalen.  

Soms lukt het niet om alle rekeningen te betalen. De 
gemeente Nijkerk helpt u graag als u betalings-
achterstanden heeft. Team ‘Op tijd erbij’ neemt dan 
contact met u op om hulp aan te bieden. 
 
Dat werkt zo: stel, u hebt de huur, de zorgverzekering, 
het water of de energie nog niet betaald. Deze bedrijven 
sturen een bericht naar de gemeente Nijkerk, zodat die 
u hulp kan aanbieden. 

 
Team ‘Op tijd erbij’ neemt dan contact met u op. Dat kan 
op verschillende manieren: met een huisbezoek, een 
telefoontje, een e-mail of een brief. Het team biedt u 
gratis hulp aan bij het oplossen van de betalings- 
achterstand. Als dat nodig is, kan het team u ook 
doorverwijzen naar Schuldhulp of andere hulpverlening. 
 
De gemeente Nijkerk helpt inwoners al sinds 2019 op 
deze manier. Sinds 2021 zijn gemeentes zelfs verplicht 
om hulp aan te bieden aan inwoners als er signalen zijn 
van betalingsachterstanden.  
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Vanaf 1 januari 2023 biedt Geldloket deze hulp in 
Nijkerk in opdracht van de gemeente. De ervaren 
consulent Loes Meijs komt u straks regelmatig tegen in 
Nijkerk, waar zij inwoners gratis hulp aanbiedt. Zij helpt 
al jaren inwoners met betalingsachterstanden in 
Amersfoort en Leusden. 
 
Het Geldloket is onderdeel van schuldhulporganisatie 
Stadsring51. Vanaf januari 2023 is Team ‘Op tijd erbij’ 
bereikbaar via telefoon 06 - 48 36 98 30.  

U kunt nog tot het einde van dit jaar een energietoeslag 
aanvragen voor 2022. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 
december 2022 door ons ontvangen zijn. 
 
Voor 2023 werkt de rijksoverheid opnieuw aan een 
energietoeslag. Zodra hierover meer bekend is, leest u 
dit op de website van de gemeente en in onze volgende 
nieuwsbrief. 

Er zijn momenteel veel vacatures in de horeca, zorg, 
logistiek, techniek en in nog veel meer andere branches. 
Misschien staat uw voorkeursbaan er niet bij of lukt het 
niet om zelf een geschikte baan te vinden.  
 
Heeft u een uitkering van de gemeente, dan 
ondersteunen we u naar het zoeken van een leuke 
baan. Als u geen uitkering van de gemeente heeft, 
kunnen we u in sommige gevallen toch ondersteunen.  
 
Neem contact op met onze accountmanagers: 
Charita Maikoe: c.maikoe@nijkerk.eu 
Sander Goosensen: s.goosensen@nijkerk.eu 
 
 

 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Of is uw 
inkomen gelijk aan de bijstandsnorm of maar iets hoger? 
En maakt u reiskosten voor een medische behandeling? 
Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor 
deze reiskosten.  
Vanaf 1 januari 2023 moet u hiervoor een aanvraag 
indienen. U krijgt deze reiskosten dus niet meer 
standaard op declaratiebasis. Deze aanvraag dient u in 
per behandeltraject. Ook kijken wij of u de reiskosten via 
uw zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen. U vindt de 
formulieren voor de aanvraag vanaf 1 januari 2023 op 
onze website.  

Per 1 januari 2023 wijzigt de leeftijdgrens voor de 
kostendelersnorm voor jongeren van 21 jaar naar 27 
jaar.  
Hoofdbewoners (ouders) met bijstand krijgen nu een 
lagere uitkering (kostendelersnorm) als ze een 
medebewoner(s) hebben van 21 jaar of ouder waarmee 
ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen.  
Per 1 januari 2023 gebeurt dit pas als de medebewoner 
27 jaar is. Dit kan ook een inwonend kind zijn.  
Deze wijziging geldt niet voor de medebewoner (kind) 
dat een lagere uitkering ontvangt.  
 
Als dit op uw situatie van toepassing is, dan ontvangt u 
van ons tijdig bericht over de eventuele wijzigingen in de 
hoogte van uw bijstandsuitkering. 
 
Per 1 januari 2023 komt een nieuwe vrijlating voor 
mensen die loonkostensubsidie en bijstand krijgen. Bent 
u opgenomen in het doelgroepregister en werkt u met 
loonkostensubsidie? En ontvangt u daarnaast een 
(aanvullende) bijstandsuitkering? Dan geldt deze 
inkomstenvrijlating mogelijk ook voor u.  
 
U ontvangt dan binnenkort van ons een brief over de 
eventuele wijzigingen in de hoogte van uw 
bijstandsuitkering. 
 
 
De nieuwsbrief Werk&Inkomen staat ook op onze website. 
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. 

Energietoeslag 

Bent u op zoek naar werk? 

Kostendelersnorm 

Reiskosten medische behandeling 
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