MEEDOEN EN MEETELLEN!
Joop is een 40 jarige man, alleenstaande ouder met twee kinderen van 6 en 9 jaar. Hij zit
sinds 4 jaar in de bijstandsuitkering, de WWB. Daarvoor heeft hij een WW-uitkering gehad
gedurende 1 jaar nadat hij ontslagen was bij een metaalbedrijf.
Joop wil graag weer aan het werk, maar heeft al heel wat keren tevergeefs gesolliciteerd. De
afwijzingen hebben een deuk in het zelfvertrouwen opgeleverd. Hij weet niet in hoeverre zijn
thuissituatie een rol heeft gespeeld bij die afwijzingen. In de gesprekken heeft hij wel de
werkgevers gevraagd om mee te werken aan goede kinderopvang en soepelheid bij ziekte van
de kinderen.
Kunst- en vliegwerk
Al met al zit Joop nog steeds zonder werk. Het valt hem zwaar om rond te komen van de
minimumuitkering van € 1.155,- per maand. Gelukkig krijgt Joop huurtoeslag en zorgtoeslag
via de belastingdienst. Maar het zijn eigenlijk druppels op een gloeiende plaat. Hij moet met
kunst- en vliegwerk steeds weer proberen om niet in de schulden te belanden. Daarvoor
bespaart Joop flink in het huishouden: geen krant meer, sober eten en drinken door goedkope
producten en aanbiedingen te kopen, niet meedoen aan sport, niet naar theater of bios, korte
vakantie in de provincie, niet te veel verjaardagen bezoeken. Het dagelijks leven ziet er heel
anders uit dan toen hij nog werkte. Joop vindt het vooral rot voor de kinderen. Die ervaren
wat het is om van een minimuminkomen te leven. Zo delen beide kinderen een tweedehands
computer, die echter regelmatig vastloopt. De kosten voor het internetabonnement zijn een rib
uit het lijf, maar Joop heeft het er voor over omdat hij weet hoe belangrijk het is voor de
kinderen.
Een kennis heeft Joop aangeraden om ’s contact op te nemen met een spreekuur van
vrijwillige hulpverleners. De kennis wist dat het spreekuur mensen met een laag inkomen wil
helpen om extra inkomenssteun te krijgen. Joop maakt een afspraak en krijgt een
spreekuurhouder thuis op bezoek. Samen lopen ze de situatie na.
Honderden euro’s extra
Het blijkt dat Joop recht heeft op de langdurigheidstoeslag van de gemeente. Deze toeslag is
bedoeld voor personen die langere tijd een minimuminkomen hebben. Tot 1 januari van dit
jaar moest je 5 jaar of meer op het minimum gezeten hebben. Joop wist van deze voorwaarde
en kwam niet in aanmerking. Maar hij wist niet dat die periode van 5 jaar is teruggebracht
naar 3 jaar. Joop komt nu wel in aanmerking voor de toeslag! Dat levert honderden euro’s
extra per jaar op. Ook wijst de spreekuurhouder op de gemeentelijke minimaregeling die een
vergoeding geeft voor deelname aan sport of andere verenigingen en het bezoeken van
theater. Het is Joop ontgaan dat hij mogelijk recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke
heffingen en waterschapslasten. En hij was ook niet bekend met de Stichting Leergeld. Deze
Stichting ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, door bijvoorbeeld nieuwe
computers of extra schoolkosten te betalen.
Weer vertrouwen
De spreekuurhouder vult samen met Joop de benodigde aanvraagformulieren in. Daarnaast
wordt de afspraak gemaakt om na te lopen op welke manier zijn kansen op betaald werk
verhoogd kunnen worden. Joop kan met meer vertrouwen werken aan de toekomst!
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