MEI 2017

 Uitbetaling uitkering 2017
Periode
Inleveren
Op uw
Wijzigings
rekening
formulier
omstreeks
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

22-05-2017
23-06-2017
24-07-2017
24-08-2017
22-09-2017
24-10-2017
23-11-2017
20-12-2017

01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
01-01-2018

 Gewijzigde openingstijden
In verband met de volgende feestdagen zijn wij
in de maanden mei en juni 2017 niet te
bereiken/gesloten op:
Mei:
Vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag)
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 26 mei (verplicht verlof)
Juni:
Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)
 Vakantietoeslag
Nadat u uw uitkering over de maand mei 201 7
hebt ontvangen, kunnen wij uw vakantietoeslag
uitbetalen. In deze maand zit namelijk nog een
laatste reservering voor uw totale recht op
vakantietoeslag.
Wij gaan de vakantietoeslag verwerken in de
eerste twee weken van juni.
Wanneer er geen beslag op uw vakantietoeslag
is gelegd (of er wordt verrekend in verband met
een terugvordering) en uw uitkering over de
maand mei is gewoon aan u overgemaakt,

dan kunt u uw vakantietoeslag in week 25 op
uw rekening verwachten.
Is uw uitkering over de maand mei 2017 nog
niet aan u uitbetaald?
Dan wordt de vakantietoeslag aan u
overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.
Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of
wordt er verrekend?
Dan wordt de vakantietoeslag niet aan uzelf,
maar aan de deurwaarder of ISD
Noordenkwartier overgemaakt ter aflossing van
uw schuld aldaar.

 Verdienen naast uw uitkering en
werkervaring opdoen met Flextensie
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!
Wat biedt Flextensie?
•Een extra netto vergoeding per gewerkt uur
bovenop de uitkering (dit heeft geen
gevolgen voor uw uitkering of voor uw
toeslagen)
•Kans vergroten op uitstroom uit de uitkering
(recente werkervaring op uw cv)
•Werkervaring op tijdelijk werk
•Een kans om te laten zien wat u kunt bij de
opdrachtgever
Z.o.z.
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Contact
Wilt u meer informatie over Flextensie?
E-mail:
flextensie@noordenkwartier.nl
Telefoon:
050 - 599 46 45 (op werkdagen
tussen 09.00 – 10.30 uur
Website:
www.flextensie.nl
 U laten opleiden tot Lasser?
Binnenkort start er een
project, waarbij u zich
kunt laten opleiden tot
Lasser niveau 2 of 3

Interesse??
Vraag uw klantmanager
bij de ISD naar meer

 Een vakantiegevoel en geld verdienen?
Waddenjobs.nl is het portaal voor vakantiewerk
in de horeca, detailhandel en recreatie op de
Nederlandse Waddeneilanden.
Lijkt het jou leuk om op een van de
Waddeneilanden te werken, kijk dan op
www.waddenjobs.nl of neem contact op met
Waddenjobs.nl in Heerenveen,
telefoonnummer: 0511 76 01 06, of via
e-mail: info@waddenjobs.nl.
 Nieuws van de Kledingbank
Vanaf dinsdag 4 april zijn onze klanten weer
van harte welkom voor de zomercollectie! Onze
openingsdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

informatie en de voorwaarden.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
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.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
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