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

23-11-2017
20-12-2017

01-12-2017
01-01-2018

 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

 Belangrijke informatie voor collectief
verzekerden bij Zilveren Kruis!
Onlangs heeft Zilveren Kruis de ISD
meegedeeld met ingang van 1 januari 2019 te
willen stoppen met het aanbieden van de
collectieve zorgverzekering aan minima.
Wat betekent deze beëindiging voor u wanneer
u nu een collectieve zorgverzekering bij Zilveren
Kruis heeft?
- Met ingang van 1 januari 2019 bent u dus
niet meer collectief verzekerd bij Zilveren
Kruis en vervallen daardoor de korting op de
premie en de extra voorzieningen via het
gemeentepakket.
- U kunt wel `gewoon` verzekerd blijven bij
Zilveren Kruis zonder de voordelen van de
collectieve zorgverzekering.
- In 2018 kunt u nog wel collectief verzekerd
blijven. Wel gaat de korting van de premie op
de basisverzekering iets omlaag.
Wat kunt u doen wanneer u ook per 1 januari
2019 toch collectief verzekerd wilt blijven?
-

Het kunstencentrum K 38, gevestigd aan de
Kanaalstraat 38 te Roden, houdt zich o.a. bezig
met het organiseren van exposities, workshops
en lezingen in de kunstensector.
Het Kunstencentrum K 38 heeft twee vacatures
op basis van vrijwilligerswerk.
- Functie: Ambtelijk secretaris;
- Functie: Beheerder.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.noordenkwartier.nl/werk/

-

Mocht u toch collectief verzekerd willen
blijven dan kunt u overstappen naar de
collectieve zorgverzekering van Menzis. De
ISD heeft namelijk ook een overeenkomst
afgesloten met Menzis.
U blijft dan een korting ontvangen op de
premie en gebruikmaken van de extra
vergoedingen van het gemeentepakket van
Menzis. Deze kunnen wel wat verschillen met
die van Zilveren Kruis.

Wat kunt u doen wanneer u al eerder dan 2019
wilt overstappen naar Menzis?
U kunt wanneer u dat wenst al per 1 januari
2018 overstappen naar Menzis.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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In de maand november sturen wij u hierover
informatie toe. Hierin staat precies vermeld
welke stappen u hiervoor kunt ondernemen.
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met uw contactpersoon bij de ISD. Op
werkdagen te bereiken tussen 09.00 – 10.30 uur
via telefoonnummer (050) 5994645.
U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen
naar: info@noordenkwartier.nl
 Verdienen naast uw uitkering en
werkervaring opdoen met Flextensie
Inmiddels is de eerste informatiebijeenkomst
van Flextensie geweest en hebben maar liefst
25 mensen zich aangemeld. Zij gaan geld
verdienen naast hun uitkering en doen hiermee
werkervaring op. Wilt u ook aan het werk via
Flextensie? Neem dan contact op!
Wat is Flextensie?
Heeft u een uitkering en wilt u graag aan het
werk? Maar mist u de werkervaring en het
netwerk dat nodig is? Met Flextensie kunt u
tijdelijk of flexibel aan het werk, terwijl u uw
uitkering behoudt. U werkt bij opdrachtgevers in
uw regio, die passen bij wat u wilt en kunt.
U gaat er niet alleen financieel op vooruit, maar
ontmoet ook nieuwe mensen, vergroot uw
netwerk, doet nieuwe ervaringen op en u wordt
beloond voor uw inzet!

Taalhuis Noordenveld

Hulp nodig bij leren lezen, schrijven, rekenen en
werken op de computer?
Kom langs bij ons Taalhuis in de bibliotheek in
Roden. Inloopspreekuur op woensdag van
13.00–14.00 uur.
Bibliotheek Roden
Heerestraat 178
9301 AH RODEN
Tel. 088 012 82 45
Contactpersoon Taalhuis:
Doutzen Sloterdijk
E-mail: info@taalhuisnoordenveld.nl
Tel. 0800 – 8100
 Doe een wens
Zou u het leuk vinden eens een keer uit te
gaan? Naar de kapper? Of is het misschien al
lang geleden dat u iets leuks met de kinderen
heeft gedaan?
Omdat het leuk is verwend te worden, willen we
samen met het bedrijfsleven in Noordenveld
kijken of we een aantal wensen in vervulling
kunnen laten gaan.

Wat biedt Flextensie?

Wenst u iets voor iemand anders? Dat kan
natuurlijk ook.

 Een extra netto vergoeding per gewerkt uur
bovenop de uitkering (dit heeft geen
gevolgen voor uw uitkering of voor uw
toeslagen).

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op:
www.noordenkwartier.nl

 Kans vergroten op uitstroom uit de uitkering
(recente werkervaring op uw cv).

Doe een wens wordt georganiseerd door:

 Werkervaring op tijdelijk werk.
 Een kans om te laten zien wat u kunt bij de
opdrachtgever.
Contact
Wilt u meer informatie over Flextensie?
E-mail:
flextensie@noordenkwartier.nl
Telefoon:
(050) 599 46 45
Website:
www.flextensie.nl
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