November 2019

nieuws
brief

Laborijn houdt u graag op de hoogte
van het laatste nieuws. Dat gebeurt via
deze nieuwsbrief. In deze uitgave leest
u onder meer over de individuele
inkomenstoeslag.

Uitbreiding spreekuren Vraag & antwoord Om u als klant nog beter te woord te
individuele inkomenstoeslag
kunnen staan, zijn onze spreekuren
verruimd. Heeft u vragen?
Uw consulent is op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur
telefonisch bereikbaar.
Wilt u liever langskomen?
Kom dan naar de Terborgseweg 110
in Doetinchem. Tussen 9.00 en
13.00 uur zit er een consulent klaar
om uw vragen te beantwoorden.

Wijziging in
verzending
uitkeringsspecificaties
Vanaf februari 2020 ontvangt u niet
meer standaard elke maand een
uitkeringsspecificatie.
Wanneer, door een aanpassing,
de hoogte van uw uitkering
verandert, ontvangt u wel een
specificatie .
3 keer per jaar
Verder sturen wij u op 3 momenten
een specificatie. In januari en juli
omdat dan de hoogte van de
uitkering verandert. En in juni krijgt
u een specificatie, daar staat het
vakantiegeld op vermeld.
Ook blijft u, zoals gebruikelijk,
in februari de jaaropgave ontvangen.

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u
kunt ontvangen als u minstens 3 jaar van een minimuminkomen
leeft. Het bedrag is vrij te besteden. U kunt de toeslag 1 keer
per jaar ontvangen. Doorgaans ontvangt u de toeslag binnen
4 weken na uw aanvraag.
Vraag:
Kom ik in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?
Antwoord:
Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
•
•
•
•
•
•

u woont in de gemeente Aalten, Doetinchem of
Oude IJsselstreek
u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de 		
AOW-leeftijd
uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger
dan de inkomensgrens die voor u geldt
u bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de
bijstand mag hebben
u ontving voor de afgelopen periode van 12 maanden 		
niet eerder een individuele inkomenstoeslag
u hebt geen zicht op inkomensverbetering

Vraag:
Hoe vraag ik de individuele inkomenstoeslag aan?
Antwoord:
Bent u inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek of Aalten?
Dan kunt u terecht bij het Zorgloket van uw gemeente.
De contactgegevens van de zorgloketten vindt u op
www.laborijn.nl onder ‘Ik heb een uitkering’, ‘Minimaregelingen’.
Bent u inwoner van de gemeente Doetinchem? Dan verloopt uw
aanvraag via Laborijn. Het aanvraagformulier vraagt u aan door
ons te bellen (0314 654 654) of te e-mailen (contact@laborijn.nl).
Of haal een formulier op bij de receptie van Laborijn aan de
Terborgseweg 110 in Doetinchem.

Openingstijden rondom feestdagen
Op de volgende (feest)dagen in december en januari
is Laborijn gesloten:

Vacature gastheer/
gastvrouw
Voor onze vestiging aan de
Terborgseweg 110 in Doetinchem
zijn wij op zoek naar een gastheer/
gastvrouw. Het betreft een (tijdelijke)
leer-/werkplek.
Werkzaamheden: u ontvangt
klanten en zorgt dat ze zich welkom
voelen. U ondersteunt klanten bij
praktische vragen en verwijst ze
door. Daarnaast verricht u licht
administratieve werkzaamheden.
Functie-eisen: u bent vriendelijk,
representatief, stressbestendig en
flexibel. U bent bereid om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
voor te leggen. Ervaring in een
soortgelijke functie is een pré.
Werktijden: van 8.30 tot 16.30 uur.
Minimaal 24 uur per week.
Interesse? Stuur dan
(voor 15 november) uw CV
en een korte motivatie
naar contact@laborijn.nl.

Maandag 16 december 2019 vanaf 15.30 uur
Woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag)
Donderdag 26 december 2019 (Tweede Kerstdag)
Vrijdag 27 december 2019
Dinsdag 31 december 2019 vanaf 13.00 uur
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
Dinsdag 7 januari vanaf 15.30 uur

Veilig e-mailen
Vanaf december 2019 gebruikt Laborijn
de dienst Zivver om vertrouwelijke informatie
veilig te versturen. Zivver versleutelt e-mails
met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens of
aanvraagformulieren.
Met Zivver worden berichten gegarandeerd veilig verzonden.
Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de
ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet.
En dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan
lezen. Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief.

Contact
U kunt op verschillende manieren in contact
komen met Laborijn. Per e-mail, telefonisch of
door langs te komen.

Bellen
U kunt bellen naar (0314) 654 654.
Wij zijn bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 16.30 uur en
op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Uitbetaling uitkering
december
Ook in december ontvangt u,
zoals elke maand, uw uitkering aan
het einde van de maand.
In december is dit op de 31e.
Let op: soms kan het een dag
eerder of later zijn dat de uitkering
op uw rekening staat. Houd hier
rekening mee.

E-mailen
E-mail uw vraag naar contact@laborijn.nl.
Of vul het contactformulier op de website in.
Langskomen
U kunt ook langskomen bij onze locatie
aan de Terborgseweg 110 in Doetinchem.
De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
COLOFON D
 eze nieuwsbrief is een uitgave van Laborijn. De nieuwsbrief verschijnt
enkele malen per jaar. Als u een uitkering via Laborijn ontvangt, krijgt u
de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Informatie: www.laborijn.nl.

