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 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings- rekening
formulier
omstreeks
December


20-12-2017

01-01-2018

Maandag 1 januari 2018:
ISD gesloten, geen telefonisch spreekuur of
baliedienst.
Vanaf dinsdag 2 januari zijn de gebruikelijke
openingstijden/baliediensten/telefonisch
spreekuren van toepassing.

Uitbetaling uitkering 2018

Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Januari

25-01-2018

01-02-2018

Februari

22-02-2018

01-03-2018

Maart

22-03-2018

01-04-2018

April

23-04-2018

01-05-2018

Mei

25-05-2018

01-06-2018

Juni

22-06-2018

01-07-2018

Juli

25-07-2018

01-08-2018

Augustus

24-08-2018

01-09-2018

September

21-09-2018

01-10-2018

Oktober

25-10-2018

01-11-2018

November

23-11-2018

01-12-2018

December

17-12-2018

01-01-2019

 Gewijzigde bereikbaarheid
In de periode van maandag 25 december 2017
tot en met vrijdag 5 januari 2018 zijn er
wijzigingen met betrekking tot openings tijden en
baliediensten van ISD Noordenkwartier.
Maandag 25 december 1e kerstdag:
ISD gesloten, geen telefonisch spreekuur of
baliedienst.
Dinsdag 26 december 2e kerstdag:
ISD gesloten, geen telefonisch spreekuur of
baliedienst.
Woensdag 27 december: geen baliediensten in
Leek en Marum, wel in het Inwonersplein te
Roden en telefonisch spreekuur van 9.00 tot
10.30 uur.
Donderdag 28 en vrijdag 29 december:
gebruikelijke openingstijden/baliediensten.

Wij wensen u prettige feestdagen.

 Wijzigingen inloopmiddag Trefpunt ISD
Trefpunt ISD (locatie Scheepstraschool,
Schoolstraat 1 in Roden) betreft een wekelijkse
inloopmiddag op de donderdag voor cliënten
van de ISD Noordenkwartier. Hier vindt u
actuele vacatures in de regio,
vrijwilligersvacatures en informatie over diverse
projecten. Tevens zijn er tijdens de
inloopbijeenkomst klantmanagers en
accountmanagers aanwezig om u te informeren.
In verband met de feestdagen is
Trefpunt ISD gesloten op donderdag
28 december 2017 en donderdag 4 januari
2018.
Vanaf donderdag 11 januari 2018 gaat de
inlooptijd van Trefpunt ISD wijzigen naar een
vaste aanvangstijd om 14.00 uur en duurt het
tot uiterlijk 15.00 uur (voorheen tot 15.30
uur). Wij verwachten u dan om 14.00 uur op de
inloopmiddag. Voor vragen kunt u terecht bij uw
klantmanager werk.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

 Heeft u een laag inkomen?
Dan betaalt ISD Noordenkwartier mee aan uw
zorgverzekering!
U heeft recht op goede zorg. Ook als u een
lager inkomen heeft of een uitkering krijgt!
Zeker als u vanwege een chronische ziekte of
beperking hoge zorgkosten heeft!
Daarom betaalt de ISD mee aan de kosten voor
de premie van een goede zorgverzekering. Zo
blijft de premie betaalbaar en bent u goed
verzekerd. Verder verkleint u de kans op
onverwachte kosten aanzienlijk.
De ISD heeft in samenwerking met Menzis
speciaal voor mensen met een laag inkomen
een collectieve zorgverzekering afgesloten.
Hierin zitten veel extra voorzieningen.
De voordelen voor u op een rij:
De ISD betaalt mee aan uw premie.
U krijgt kortingen op de basisverzekering
en op de aanvullende zorgverzekering
en tandartsverzekering.
U krijgt extra vergoedingen voor onder
andere brillen/lenzen, tandartskosten,
ziekenvervoer en eigen bijdragen voor
WMO.
Wanneer u kiest voor de uitgebreidere
verzekering van Menzis dan wordt verder het
volledige eigen risico vergoed door de
zorgverzekeraar.
Voorwaarden:
Of u in aanmerking komt voor de collectieve
zorgverzekering hangt af van uw situatie en de
samenstelling van uw huishouden.
Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager
dan 120% van het sociaal minimuminkomen?
Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger? Dan
helaas niet.
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Bijzondere bijstand:
Als u een beroep wilt doen op bijzondere
bijstand voor medische kosten, moet u in ieder
geval een aanvullende verzekering en een
aanvullende tandartsverzekering hebben; beide
in minimaal de laagste categorie.
De voorwaarde voor de tandartsverzekering
geld niet voor dragers van een volledige
gebitsprothese.

Vragen:
Meer informatie vindt u op de website
www.gezondverzekerd.nl.
Heeft u een vraag over uw inkomen dan kunt u
contact opnemen met ISD Noordenkwartier
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is nog geopend tot en met 21
december 2017 op de dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Op 12
december beginnen wij met de uitgifte van de
Kerstkleding. Van 22 december tot en met 8
januari zijn wij gesloten (Kerstvakantie). Van 9
januari tot en met 18 januari houden wij
opruiming van de wintercollectie. Vanaf 19
januari tot en met 2 april 2018 is de Kledingbank
gesloten voor de wisseling van de collectie.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling de nieuwste
uitkeringsspecificatie of de jaaropgave van
de SVB bij u hebt! Als dit niet het geval is,
kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.n

Heeft u een vermogen hoger dan € 5.940,00
(voor een alleenstaande) of € 11.880,00 (voor
gehuwden/samenwonenden en alleenstaande
ouders) dan komt u niet in aanmerking.
Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

