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Samen leven in Weert
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Kort & bondig

Buurtgezinnen en Gezin Gezien

Goedbezig Weert organiseert eerste Comm op!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Weert is voorstander van het voorkomen van
problemen of het onnodig verergeren ervan. Soms zit het ouders (tijdelijk) niet mee. Vooral voor
alleenstaande, jonge moeders is het leven soms zwaar. Maar ook voor anderen kan de combinatie
van werken, kinderen opvoeden en allerlei andere zaken soms tot piekbelasting leiden. Iedereen die
ooit kleine kinderen heeft gehad, zal het gevoel herkennen. Zeker als je kampt met ziekte of een
beperking, is een helpend handje zeer welkom. Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien staan de
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor u klaar. Zie www.cjgml.nl tel. 088 4388300.

Gezin Gezien

In Weert zijn verder 2 projecten gestart waarbij ervaren
ouders vrijwillig inspringen bij overbelaste gezinnen.
Onder de naam “Gezin Gezien” bieden ouders een
steuntje in de rug. Een hartelijk gesprek of een goed
advies onder het motto: kleine moeite, groot plezier.
Inmiddels zijn er diverse koppelingen. Zowel de helpers
als ouders geven aan hier heel veel energie van te
krijgen. Wilt u andere ouders helpen of heeft u hulp
nodig? Neem dan contact op met Monique Heijnsdijk
van Punt Welzijn tel. 0495-697900 of kijk op
www.puntwelzijn.nl onder opgroeiondersteuning.

Buurtgezinnen

Daarnaast is Marion Heijmans in Weert gestart met het
project Buurtgezinnen. Dit project heeft een prijs
gewonnen van het Oranjefonds van koningin Maxima.
Naast advies, biedt Buurtgezinnen ook opvoedonder
steuning in de praktijk. Een kind uit een overbelast
gezin kan bijvoorbeeld een middag bij het steungezin

Goedbezig Weert, onderdeel van Punt Welzijn, organiseert op 30 mei
het evenement Comm op! Deze dag staan minimaal 10 communicatie
en marketing professionals als vrijwilliger klaar om 3 vrijwilligers
organisaties met een communicatie-uitdagingen te helpen.
Denk aan uitdagingen op het gebied van naamsbekendheid,
ledenwerving, imago of relatiebeheer. Meer weten?
Meld je bij goedbezig@puntwelzijn.nl of bel 0495-697900.

Gemeente Weert steunt Weerter
Minima Groep
In 2016 zijn een aantal inwoners uit Weert gestart met activiteiten
voor Minima rondom het thema ‘Armoede’. Hieruit is het initiatief
‘Weerter Minima Groep’ ontstaan. De groep bestaat voornamelijk
uit inwoners met ervaring op het gebied van leven in armoede. Dit
maakt deze groep voor inwoners in armoede een toegankelijk en
laagdrempelig aanspreekpunt. Gemeente Weert steunt het initiatief en heeft besloten hen voor het jaar 2018 subsidie te verlenen.

gaan spelen. Of steunouders gaan samen met het
vraaggezin naar de bieb of het zwembad. Zowel voor
ouders als kind is dit van onschatbare waarde. De steunouders ervaren dit als een gezellige, zinvolle invulling.
De lach van een kind maakt je dag weer goed. Voor meer
informatie: marion@buurtgezinnen.nl 06-53893406

Wat doet de Weerter Minima Groep?

De Weerter Minima Groep organiseert tal van activiteiten om het thema
armoede toegankelijk te maken. Zij geven workshops over hoe men kan
omgaan met armoede, zamelt men kleding in en organiseert men een
kerstpakketten-actie. Daarnaast zijn de vrijwilligers een ‘maatje’ voor
mensen in armoede. Ze bieden een luisterend oor, gaan mee naar
afspraken en doen huisbezoeken.
Meer informatie kun je vinden via:
https://www.facebook.com/weerterminimagroep/ en
https://weerterminima.nl/.

VEEL GESTELDE
VRAgen
Uitkeringsgerechtigden in Weert
kunnen parttime ondernemen
Sinds 1 januari 2017 is in de gemeente Weert parttime ondernemen (PTO) mogelijk. Dit biedt kansen
op werk. Niemand wil in de uitkering terecht komen of jarenlang van een uitkering leven.
Heb je een parttime baan én een uitkering van de
gemeente en lukt het niet om uit de uitkering te komen?
Is jouw inkomen te laag, omdat je vanwege gezondheid
niet meer fulltime kan werken?
Zomaar een paar voorbeelden waarbij parttime
ondernemen het toekomstperspectief voor een
persoon en/of gezin kan verbeteren.

Laat zien wat je kunt!

Het is niet eenvoudig om een parttime baan in
loondienst te combineren met een zelfstandige
activiteit. Dat vraagt inzet, motivatie en doorzettings
vermogen. Het gaat om activiteiten die je in deeltijd

kunt doen naast werken in loondienst. Door deze
combinatie ga je niet meteen meer verdienen. Maar
het biedt wel perspectief om uit de uitkering te komen.
Bovendien ga je direct aan de slag met werkzaamheden
die je leuk vindt en waar je goed in bent. Dat stimuleert.
Ook doe je ondernemers- en werknemersvaardigheden
op. Zo werk je aan je financiële zelfstandigheid en
breidt je zakelijke en sociale netwerk uit. Er zijn al
mensen die met hulp van de PTO-regeling nu parttime
ondernemer zijn. Durf jij de stap ook te zetten?

Wil je meer weten?

Neem contact op met De Vraagwijzer. In een
persoonlijk gesprek met de regisseur krijg je uitleg
over de mogelijkheden, voorwaarden en afspraken.
Als je parttime gaat ondernemen, volg je bijvoorbeeld
een workshop belasting en administratie.

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt

Mijn kind wil op zaterdagen
en in de zomervakantie
gaan werken. Heeft dat gevolgen
voor de kinderbijslag?
De medewerker van de Vraagwijzer legt de ouder uit dat het aan de
situatie ligt.
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan maakt het niet uit wat uw kind
bijverdient. U krijgt gewoon uw kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar, dan
mag uw kind niet meer dan 1285 euro netto per kwartaal bijverdienen.
Het maakt dan niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind
meer dan 1285 euro per kwartaal verdient, vervalt voor dat kwartaal de
kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.
U bent verplicht om elk inkomen hoger dan 1285 euro netto per kwartaal
aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven. Als uw kind 18 jaar wordt,
stopt de kinderbijslag.
In de zomervakantie hebben kinderen soms een bijbaan of werken ze
meer dan anders. Uw kind mag in de zomervakantie 1319 euro netto extra
verdienen (dus 1285 euro + 1319 euro). Doet uw kind eindexamen?
Dan start de zomervakantie vaak al in mei. Uw kind mag dan eerder extra
bijverdienen.
Het maximumbedrag wordt elk jaar in oktober aangepast.
Voor meer informatie www.svb.nl
Durf te vragen, wij helpen verder!
Openingstijden: Ma, di, wo en do: 9:00 - 12:30 u.
Op afspraak: Wo.: 13:30 - 16:00 u., vr.: 9:00 - 12:30 u.
Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert, Tel. 14 0495 (werkdagen: 8:30 - 12:30 u.)
vraagwijzer@weert.nl, www.weert.nl/vraagwijzer
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