
Contactgegevens gemeente 
Leidschendam-Voorburg
U heeft een bijstandsuitkering via de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Om u te helpen met uw 
uitkering heeft u een vaste consulent Inkomen. In de 
brief die u heeft ontvangen, staan  
de naam en de contactgegevens 
van uw consulent. Heeft u geen brief 
ontvangen en heeft u vragen over 
uw uitkering? Neem 
dan contact op 
met de gemeente 
Leidschendam-
Voorburg via 
telefoonnummer 14 
070 (keuze 2).

Nieuws
Werk & Inkomen

Voor Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

februari 2020

Werk en Inkomen - Samenwerkingsverband Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Algemeen

Uitbetalingsdata uitkering 2020  
De gemeente betaalt uitkeringen maandelijks uit op de 
onderstaande data. Wanneer de uitkering echt op uw 
rekening is bijgeschreven, hangt af van uw bank.
Maandag                                             24 februari 2020 
Dinsdag                                                 24 maart 2020
Donderdag                                                23 april 2020 
Vrijdag                                                      22 mei 2020 
Maandag                                                     8 juni 2020  
Woensdag  vakantiegeld                              24 juni 2020  
Donderdag                                                  23 juli 2020 
Maandag                                           24 augustus 2020 
Donderdag                                       24 september 2020 
Donderdag                                           22 oktober 2020 
Dinsdag                                            24 november 2020
Maandag                                           21 december 2020

Regels bijstandsuitkering 
Geef veranderingen op tijd door!  
Bij een bijstandsuitkering horen regels. Het is belangrijk 
dat u wijzigingen op tijd doorgeeft aan de gemeente.  
Doet u dit niet? Dan kan de gemeente uw uitkering 
verlagen of zelfs stoppen. Lees daarom de regels goed 
door. Zo zorgt u ervoor dat u zonder problemen uw 
uitkering krijgt.  Welke informatie geeft u door:
•  Wijzigingen in uw persoonlijke- of gezinssituatie 

(geboorte, overlijden etc.)
•  Wijzigingen in uw woonsituatie (uitwonend kind, 

samenwonen etc.)
•  Wijzigingen in uw financiële situatie (werk gevonden, 

nieuw bankrekeningnummer etc.)
•  Wijzigingen in uw eigen vermogen (huis, spaargeld, 

auto, sieraden etc.)
• Verblijf in het buitenland

Wijzigingen geeft u door met een formulier. Dit formulier 
kunt u opvragen bij uw consulent Inkomen. Het formulier 
stuurt u per post naar de gemeente of brengt u naar de 
balie van het Servicecentrum in Leidschendam.

Het Netwerkcafé: dé bijeenkomst  
voor werkzoekenden   
Kunt u hulp gebruiken bij uw zoektocht naar een baan? 
Kom dan naar het Netwerkcafé! Een gratis bijeenkomst 
voor werkzoekenden van de gemeenten Leidschendam-
Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Tijdens het 
Netwerkcafé is een medewerker van het uitzendbureau 
aanwezig. U kunt reageren op vacatures van het 
Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal. Ook zijn 
er accountmanagers, consulenten Werk, het UWV en 
de cv-dokter aanwezig. De cv-dokter kan u tips geven 
over uw cv (curriculum vitae). En u ontmoet andere 
werkzoekenden waarmee u ervaringen kunt uitwisselen.
Vanaf 2020 vindt het Netwerkcafé 1 keer in de 4 weken 
plaats op dinsdag van 9.45 uur tot 11.15 uur in De Waterlelie, 
Prinsenhof 4 in Leidschendam. Inloop vanaf 9.30 uur. 
Hieronder de data van het Netwerkcafé in 2020.

10 maart 2020
7 april 2020
12 mei 2020

2 juni 2020
30 juni 2020
28 juli 2020

Via uw consulent Werk kunt u zich aanmelden.  
Neem minimaal 2 kopieën van uw cv mee. 



Cursus digitale vaardigheden:  
De Digitale Werkplaats    
Wilt u leren hoe u een brief schrijft op de computer? Hoe 
u een foto bewerkt of wat u met social media kunt doen? 
Dan is de cursus De Digitale Werkplaats misschien iets 
voor u. Deze cursus is speciaal voor werkenden en werk-
zoekenden uit Leidschendam-Voorburg die willen leren 
hoe ze een computer nog beter kunnen gebruiken. Tij-
dens de lessen wordt behandeld; Windows, Word, Excel, 
Powerpoint, internet/e-mail, digiveiligheid, social media, 
online samenwerken en beeldbewerking.

Praktische informatie
• Start: dinsdag 3 maart 2020 om 9.00 tot 12.00 uur
• Duur: 15 weken. De laatste les is op dinsdag 16 juni 2020
• Locatie: mboRijnland, Fluitpolderplein 7, Leidschendam
• Kosten: gratis
Wilt u meer informatie of u aanmelden? Stuur een e-mail 
naar contractonderwijs@mborijnland.nl.

Het verhaal van    
 
Dit is het verhaal van Abed, 
een nieuwkomer die letterlijk 
aan zijn toekomst bouwt. 

In 2013 vluchtte Abed uit Eritrea naar Nederland. 
Zijn familie en vrouw moest hij achterlaten. Een jaar 
later kreeg hij een appartement in Wassenaar. Hij vroeg 
bij gemeente Leidschendam-Voorburg een uitkering 
aan. Met zijn consulent Werk zocht hij naar een baan: 
“Doordat ik Nederlands nog moest leren, kon ik niet snel 
diploma’s halen”, vertelt Abed. Uiteindelijk vond hij een 
baan bij een reclamefolderbureau. Via een werktraject 
kwam Abed bij uitzendbureau Ampliar. Hier kon hij voor 
een half jaar aan de slag als grondwerker bij Van Eijk 
Infra- en Milieutechniek b.v. in Leiden. Hij werd ingezet op 
een project in Katwijk.
Sindsdien fietst Abed iedere dag trouw op zijn fiets van 
Wassenaar naar Rijnsburg voor zijn werk. Als het aan 
hem ligt is dat snel verleden tijd: “Nu ik geld verdien, kan 
ik autorijlessen nemen. Ik hoop in februari mijn rijbewijs 
te halen!” Zijn taken zijn afwisselend en elke dag leert hij 
bij. Hij begon met vegen, maar kan nu zelfstandig kolken 
aanleggen, aansluitingen en boringen maken en slopen 
met een hamer. Ook is hij assistent voor de aanleg van 

rioleringen. Zijn collega’s hebben zelfs al een bijnaam 
voor hem: Appie 3.0! Met een brede glimlach vertelt Abed: 
“Ik maak grapjes met mijn collega’s. Zij zijn mijn familie 
geworden. Ik voel mij hier thuis.” In zijn privétijd helpt hij 
ook nog landgenoten met wiskunde.

Grote wens
Abeds grootste wens is om zijn vrouw naar Nederland 
te halen. Maar dan moet hij aantonen dat hij een stabiel 
inkomen heeft. En hiervoor is een jaarcontract nodig. 
Omdat Van Eijk zo tevreden over hem is, heeft hij nu dat 
jaarcontract. Inmiddels is de aanvraag bij de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) voor gezinshereniging de 
deur uit. Abed: “Ik ben de gemeente, uitzendbureau 
Ampliar en Van Eijk zeer dankbaar voor de kansen die ik 
heb gekregen.”

De toekomst
Abed kijkt ernaar uit dat zijn vrouw naar Nederland 
komt. Hij hoopt in de bouw te kunnen blijven werken en 
bij Van Eijk nog meer te leren. Hij wil mensen in dezelfde 
situatie als hem het volgende advies geven: ”Accepteer 
je situatie en dat niet alles kan wat je wil. Door te werken 
leer je andere mensen kennen. Je leert de Nederlandse 
taal en zo kom je verder. Geef niet op en kijk naar wat wel 
mogelijk is”, aldus een tevreden en blije Abed.

Leidschendam-Voorburg  

Het Taalhuis      
Wilt u uw kind beter kunnen helpen met zijn of haar huiswerk? Of vindt u het soms lastig om informatie van de huisarts 
of apotheek te begrijpen? Neem contact op met taalhuis@bibliotheekaandevliet.nl of kom langs in de Bibliotheek:

Taalhuis Leidschendam, 
Fluitpolderplein 5
Maandag 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag 11.00 tot 13.00 uur

Taalhuis Voorburg, 
Koningin Julianalaan 257
Dinsdag 11.00 tot 13.00 uur
Donderdag 13.00 tot 15.00 uur

Meer informatie:  
www.bibliotheekaandevliet.nl/taalhuis

Kwadraad maatschappelijk werk 
Kwadraad maatschappelijk werk biedt  
kosteloos informatie, advies en begeleiding. 

Wij bieden bijvoorbeeld hulp bij eenzaamheid. Wanneer 
eenzaamheid een last wordt, u het gevoel heeft te veel 
alleen te zijn, u zich al lang zo naar voelt en er klaar voor 
bent hier verandering in te brengen. Dan is de cursus Cre-
atief Leven iets voor u. Verandering is niet altijd makke-
lijk. Er is moed nodig om te veranderen. U krijgt van onze 
eenzaamheidsspecialist, Petra van Wissen, alle nodige 
kennis en vaardigheden overgedragen om die verande-
ring mogelijk te maken.

U kunt ons bellen op 088 900 4000, tussen 9.00 en 17.00 
uur.  Of kom naar het Sociaal Servicepunt: dinsdagen 
van 13.00 tot 15.00 uur in De Waterlelie, Prinsenhof 4B in 
Leidschendam en donderdagen van 13.00 tot 15.00 uur in 
De Groene Loper, Van Royenstraat 1 in Voorburg.
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Leidschendam-Voorburg vervolg

Woej helpt u met uw post, administratie  
en belastingformulieren  
Krijgt u ook weleens van die onbegrijpelijke brieven? 
Bent u het overzicht kwijt in uw administratie? 

De vrijwilligers van Woej kunnen samen met u uw 
administratie ordenen, ingewikkelde formulieren in-
vullen of u helpen in het contact met instanties zoals 
de belastingdienst.

Hulp nodig met uw belastingaangifte van 2019? In 
maart en april hebben wij extra spreekuren om u 
daarbij te helpen. 

Vrijwilligers van Woej zijn elke week  
in wijkcentrum:
- De Groene Loper: Van Royenstraat 2 in Voorburg
- De Plint: Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam 
-  De Oranjehoek: Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg

Wilt u hulp van Woej? Bel voor een afspraak naar 
(070) 205 47 50. Ook kunt u naar de inloopspreekuren 
van het Sociaal Servicepunt komen.

Schoolspullenpas 2020    
Met de Schoolspullenpas kunnen kinderen spullen voor 
school kopen. Bijvoorbeeld pennen en schriften, maar ook 
gymkleding. De pas is zo groot als een pinpas. Hierop staat 
een tegoed in euro’s. Kinderen kunnen het tegoed uitgeven 
in verschillende winkels in Leidschendam-Voorburg.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor  
de Schoolspullenpas? 
De Schoolspullenpas is bedoeld voor kinderen van 4 tot 
18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen wonend in de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Om de Schoolspullenpas te krijgen moet u al een Ooie-
vaarspas hebben. Heeft u nog geen Ooievaarspas? Vraag 
deze dan zo snel mogelijk aan bij de gemeente via www.
lv.nl/ooievaarspas. Als u de Ooievaarspas heeft ontvan-
gen, dan kunt u de Schoolspullenpas aanvragen bij Stich-
ting Leergeld Leidschendam-Voorburg. 
Heeft u een laag inkomen, maar geen recht op de Ooi-
evaarspas? Als u bekend bent bij Stichting Leergeld 
Leidschendam-Voorburg, dan kan uw kind misschien 
toch een Schoolspullenpas krijgen.
U kunt de Schoolspullenpas aanvragen vanaf 1 april 
2020. Gebruik het aanvraagformulier op www.leergeld.nl/
leidschendamvoorburg (klik op Schoolspullenpas 2020). 
U moet dit doen voor 31 mei 2020. Rond 1 augustus 2020 
ontvangt u de Schoolspullenpas thuis. U kunt het tegoed 
op de pas gebruiken tot en met 30 september 2020. 

LET OP: U moet elk schooljaar de Schoolspullenpas  
opnieuw aanvragen!

Voorschoten 

Schuldhulpmaatje
Advies nodig bij schulden of laag inkomen? Bezoek het 
inloopspreekuur van Schuldhulpmaatje. U vindt onze 
vrijwilligers iedere vrijdagmiddag (behalve in school-
vakanties) van 13.30 tot 14.30 uur in de bibliotheek in 
Voorschoten, Wijngaardenlaan 4. U hoeft geen afspraak 
te maken. U kunt ook mailen naar schuldhulpmaatje-
voorschoten@voorelkaarleiden.nl.

Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten
Vanaf 1 maart 2020 gaat de cliëntenraad verder als 
werkgroep van de Adviesraad Sociaal Domein Voor-
schoten. Wij blijven opkomen voor de belangen van 
mensen met een uitkering (Participatiewet) of een  
andere vorm van laag inkomen. Als u door de consu-
lenten naar werk wordt geholpen horen wij graag uw 
ervaringen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer  
06 45 14 51 02 en via e-mail  info@asdvoorschoten.nl.

Sociale Zaken Voorschoten
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Wassenaar

Voorschoten Voor Elkaar 
Als inwoner van Voorschoten kunt u met vragen over 
hulp en ondersteuning terecht bij één organisatie: 
Voorschoten voor Elkaar. De ondersteuning en hulp is 
voor iedereen beschikbaar. Er is géén verwijzing nodig. U 
kunt bij ons vragen stellen over opvoeden en opgroeien, 
financiën en juridische zaken, activiteiten en cursus-
sen, vrijwilligerswerk, mantelzorg en ondersteuning van 
mensen met een beperking. De dienstverlening van het 
Jeugd- en Jongerenwerk, Kwadraad en MEE is samen-
gebracht bij Voorschoten Voor Elkaar. 
Onze medewerkers zijn bereikbaar van ma t/m vr op 
telefoonnummer 071 561 90 01 of via e-mail info@voor-
schotenvoorelkaar.nl. Of kom langs op de locatie School-
straat 174 in Voorschoten.

Sociaal Raadsvrouw 
Bij vragen over geldzaken, zoals schulden, uitkeringen 
en belastingen kunt u ook een afspraak maken met de 
Sociaal Raadsvrouw. Om een afspraak te maken belt u 
Voorschoten Voor Elkaar.  

Telefonisch loket Welzijn Werk en Zorg
Heeft u een vraag op het gebied van welzijn, werk 
of zorg (WWZ)? Dan kunt u terecht bij het 
WWZ-Loket. 
De medewerkers helpen u graag met 
informatie en advies. En wijzen u de weg 
naar de juiste zorg, hulp en ondersteu-
ning. Zij zijn elke werkdag van  
9.00 tot 17.00 uur telefonisch  
bereikbaar via telefoon- 
nummer 088 654 93 80 of  
e-mail via wwz@wassenaar.nl.

Cliëntenraad Wassenaar 
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Wassenaar 
(via de Participatiewet)? En wilt u ons helpen om de 
dienstverlening voor u en andere cliënten te verbeteren? 
Deel uw ervaringen dan met de Cliëntenraad Wassenaar. 
Stuur een e-mail naar clientenraad@wassenaar.nl. De 
cliëntenraad geeft uw signalen door aan de gemeente.

Stichting Maatschappelijke  
Ondersteuning Wassenaar 
Geld tekort aan het einde van de maand?  
Krijg in 4 stappen grip op geld:
1. Uw administratie op orde brengen.
2.  Een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven, 

bezittingen en schulden.
3. Inzicht krijgen in waar het geld blijft.
4.  Keuzes maken. Bijvoorbeeld over hoe u  

gaat sparen of besparen. 
Kijk voor tips over goede geldkeuzes en meer informatie 
op www.nibud.nl/persoonlijk-budgetadvies.

Lastige formulieren?
De formulierenbrigade Wassenaar kan u helpen bij het 
invullen van formulieren, lezen van post, bellen of schrij-
ven naar instanties, aanvragen van kwijtscheldingen 
en toeslagen en nog veel meer. Kom gratis langs, elke 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur bij SMO Wassenaar, 
Van Heeckerenstraat 2 in Wassenaar. 
Neem in ieder geval de volgende documenten mee: uw 
DigiD-code (gebruikersnaam en wachtwoord), Burgerser-
vicenummer, legitimatiebewijs en in te vullen papieren.

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeenten Leidschendam-Voor-
burg, Voorschoten en Wassenaar. Werk en Inkomen, Stads-
kantoor, Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam.
 
Redactie en vormgeving:  
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Heeft u suggesties voor de inhoud?  
Stuur een mail naar ejm bol@lv nl. 

Openingstijden:
• Maandag: 8:30 tot 17:00 uur
• Dinsdag: 8:30 tot 17:00 uur
• Woensdag: 8:30 tot 17:00 uur
• Donderdag: 8:30 uur tot 20:00 uur
• Vrijdag: 8:30 uur tot 16:00 uur
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2020.

Voorschoten vervolg

Formulierenbrigade 
Heeft u moeite met het invullen van formulieren op 
de computer? Of met het aanvragen van zorg-  
of huurtoeslag of een DigiD. 

De Formulierenbrigade kijkt met u wat het  
probleem is en helpt u met de oplossing. Elke  
dinsdag is er spreekuur 
van 10.00 tot 12.00 uur  
in de bibliotheek van 
Voorschoten,  
Wijngaardenlaan 4.  
U kunt hier zonder 
afspraak langskomen. 
Neem wel uw DigiD- 
code (gebruikersnaam 
en wachtwoord) en een 
paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs mee.
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