Welcome to
N�megen

Nieuw in Nijmegen? Dit boekje en de website
www.welcometonijmegen.nl helpen u op weg.
Ook beschikbaar in Engels, Arabisch en Tigrinya.

Welcome to Nijmegen
www.welcometonijmegen.nl

Refugees in Netherlands Nijmegen
www.yallafoundation.nl

Gemeente Nijmegen
www.nijmegen.nl

WELKOM IN NIJMEGEN

WWW.WELCOMETONIJMEGEN.NL
Er komt veel op u af als u als nieuwkomer in Nijmegen komt wonen. Uw huis inrichten,
inburgeren, uw geldzaken (leren) regelen en de Nederlandse taal leren. Om een toekomst
op te bouwen, wilt u natuurlijk ook een baan of studie zoeken. Dit kan best moeilijk zijn.
Dit boekje geeft meer informatie en tips. Ook helpt het om de organisaties te vinden die
u verder kunnen helpen. Op de website www.welcometonijmegen.nl vindt u nog meer
informatie over ál deze onderwerpen. Ook is daar informatie in het Engels, Arabisch en
Tigrinya.
We hopen dat u snel uw weg vindt in de stad en u zich ‘thuis’ gaat voelen in Nijmegen.
Succes,
Stichting Yalla, Gemeente Nijmegen, en alle partijen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt

> www.welcometonijmegen.nl
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WONEN
Als u een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt, wordt u door COA gekoppeld aan een gemeente in
Nederland. Daar krijgt u ook een woning. Voor u is dat Nijmegen. VluchtelingenWerk helpt u met het
regelen van de belangrijkste zaken in en om uw huis. Zelf gaat u uw huis inrichten. Op deze pagina
vindt u tips die u daarbij kunnen helpen.

VLUCHTELINGENWERK

SPULLEN VOOR UW WONING

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk (VWN) in
Nijmegen helpen u tijdens de eerste periode met
formulieren en dingen regelen. Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen met:

De inrichting van uw woning regelt u zelf. In
Nijmegen zijn er winkels waar u voordelig vloerbedekking, meubels, huishoudelijke apparaten en
andere benodigdheden kunt kopen. Ook zijn er
tweedehands winkels, deelwinkels en weggeefpunten waar u gebruikte spullen gratis of voor
een goede prijs kunt afhalen.

Het kiezen van een energiemaatschappij en
internetprovider
Een lening om uw huis in te richten
Het aanvragen van de uitkering en toeslagen
Het afsluiten van een verzekering
Na een tijdje moet u zelf de weg leren te
vinden naar hulp. U kunt dan nog wel op het
VWN-spreekuur terecht met vragen. Meer
informatie over wat VWN voor u doet of kan doen
in Nijmegen?
Lees verder op:
> www.welcometonijmegen.nl/vwn
Tel: 024-322 11 77
Ganzenheuvel 56, Nijmegen
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Meer informatie over winkels voor een betaalbare
inrichting:
> www.welcometonijmegen.nl/winkels
>
‘Spullen voor statushouders Nijmegen’

> www.welcometonijmegen.nl/wonen

TIP Wilt u een nieuw contract bij een ander bedrijf? Bijvoorbeeld
voor energie, internet of telefoon? Zorg dan dat u zeker weet dat
uw oude contract kan stoppen. Zo voorkomt u dat u voor twee
contracten moet betalen, terwijl u er maar een nodig heeft.

STIP
In uw wijk kunt u voor hulp terecht bij STIP. Dat
zijn service desks voor wijkbewoners. Er is een
STIP in elke wijk van Nijmegen. U kunt bij STIP
terecht met vragen over geld, brieven, belasting
en om uw wijk beter te leren kennen. Er werken
vrijwilligers om u te helpen. Heeft u nog een
contactpersoon van VWN? Vertel hem of haar
dan wat u regelt met STIP.

GAS, WATER,
ELEKTRICITEIT EN WIFI
Het netwerk voor water is van het bedrijf Vitens.
Liander is de eigenaar van het netwerk voor
elektriciteit. De energie zelf (elektriciteit of gas)
koop u bij een ander bedrijf. U mag zelf een bedrijf kiezen. Bijvoorbeeld Nuon, GreenChoice of
vele anderen. U sluit een contract met een bedrijf
af en betaalt elke maand een bedrag.

De locaties en openingstijden van STIP in
Nijmegen:
> www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de- >
> stips
TIP Als u de taal niet goed spreekt of
verstaat, neem dan een tolk mee naar STIP
of VluchtelingenWerk.
Wilt u meer weten over uw wijk?
> www.welcometonijmegen.nl/wijk

EEN ANDERE WONING?
Als u in de toekomst een andere huurwoning
wilt, is het goed om u in te schrijven bij Entree.
> www.entree.nu is de website waarop alle
sociale huurwoningen in de regio aangeboden
worden. Dat zijn de woningen waarvoor u misschien huurtoeslag kunt krijgen.

Via de website van Entree kunt u zoeken naar een
andere woning. U kunt er elke week reageren op
huurwoningen. De persoon die het langst staat
ingeschreven, krijgt de woning. Er staan ook woningen bij die verloot worden onder iedereen die
reageert. Als u nog niet lang ingeschreven staat
bij Entree, maakt u op deze woningen de meeste
kans.
Meer informatie?
> www.welcometonijmegen.nl/
> anderewoning
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INBURGERING
Moet u inburgeren? Tijdens uw inburgering leert u de Nederlandse taal. Ook volgt u les over
wonen en werken in Nederland. U kiest uw eigen school om les te volgen. Om de lessen te betalen,
krijgt u een lening van DUO. Als u genoeg hebt geleerd, doet u examens. Als u binnen 3 jaar uw
inburgeringsexamens haalt, hoeft u de lening niet terug te betalen.

DUO-LENING

MIJN INBURGERING

Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO.
In de brief staat dat u een lening van 10.000 euro
krijgt van DUO. Deze lening kunt u gebruiken om
uw lessen van te betalen. DUO betaalt de
rekeningen direct aan uw taalschool. Niet aan
uzelf.

Alle zaken die u moet regelen voor uw inburgering regelt u via Mijn Inburgering. U logt in op
deze website met uw DigiD. Op de website ziet u:
Hoe hoog uw lening is
Inschrijving examens
De rekeningen van uw taalschool aan DUO
voor uw lessen

> www.inburgeren.nl
Login met uw DigiD op:
> www.inburgeren.nl

TIP Bent u lange tijd ziek, zwanger of
heeft u een andere reden waarom u niet
in 3 jaar uw inburgeringsexamen haalt?
Geef direct en officieel aan bij DUO dat u
meer tijd nodig heeft. Dan krijgt u soms
meer tijd.
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> www.welcometonijmegen.nl/inBURgeRing

TIP Wilt u gaan studeren? Dan heeft u een hoger taalniveau nodig.
Gebruik uw DUO-budget slim en zorg dat u het vereiste niveau voor
de opleiding haalt.

SCHOLEN
Zelf kiest u de school waar u les krijgt over de:
Nederlandse taal
Nederlandse maatschappij (KNM)
Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
Nederlandse normen en waarden
(participatieverklaring)
Taallessen en inburgeringscursussen kosten
geld. Via uw lening bij DUO kunt u de lessen
betalen. De lening van DUO kunt u alleen gebruiken bij taalscholen die zijn goedgekeurd door
DUO/Blik op Werk.
Voor alle goedgekeurde scholen kijk op:
> www.ikwilinburgeren.nl
> www.welcometonijmegen.nl/taalscholen

HOE KIES IK EEN TAALSCHOOL DIE BIJ ME PAST?
Bepaal eerst hoe goed u Nederlands wilt leren.
Spreek met VWN en kennissen.
Ga op bezoek bij de taalscholen.
Lees de contracten en vergelijk de prijzen.
Vraag hulp bij het begrijpen van de contracten!

Onderteken pas een contract als u zeker weet
wat erin staat.
Kies voor kwaliteit. Soms bieden scholen
cadeautjes als u er les gaat volgen. Pas op: de
kwaliteit van de lessen is het belangrijkst.
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TAAL
Bent u nieuw in Nijmegen en gaat u Nederlands leren? Daarvoor volgt u lessen bij taalscholen
(als u statushouder bent via het DUO-budget). Als u geen DUO-budget (meer) heeft, of als u extra wilt
oefenen, kunt u op veel plaatsen in Nijmegen gratis of voor weinig geld hulp of les krijgen. Actief zijn
door het doen van vrijwilligerswerk helpt ook om mensen te leren kennen en de taal te oefenen!

STEP

TAALCAFÉS

STEP is een taalschool waar u de Nederlandse
taal leert en bijvoorbeeld een taalcoach kunt
vinden. Ook kunt u fietsles en computerles
volgen, georganiseerd door STEP. Heeft u een
laag inkomen? Dan zijn deze taallessen niet duur.
U kunt ze ook volgen náást uw andere taalonderwijs.

In de openbare bibliotheken van Nijmegen kunt
u gratis en op een leuke manier Nederlands oefenen samen met andere mensen. Het taalcafé is op
een vast moment van de week. In de bibliotheek
in het centrum van Nijmegen, maar ook in de bieb
in Dukenburg, in De Biezantijn en in Lent. Elke
week staat een nieuw onderwerp centraal om
over te spreken. Aanmelden is niet nodig.

Hoofdlocatie STEP
Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen
Tel: 024-323 32 35

Hooflocatie Mariënburg
Mariënburg 29, Nijmegen
Tel: 024-327 49 11

> www.stepnijmegen.nl
> www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig.html

TIP Heeft u een computer? Probeer dan
online uw typevaardigheid te verbeteren.
Het is handig om snel te kunnen typen!
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> www.welcometonijmegen.nl/taal

TIP Online Nederlands oefenen kan ook!
Op WWW.WELCOMETONIJMEGEN.NL/ONLINELEREN
vindt u een lijst met apps en online materiaal.

TIP Begin direct en probeer de
taal te spreken in de stad! Veel
organisaties verwelkomen u.

LANGUAGE EXCHANGE

GEZELLIG

Samen met anderen in kleine groepjes
verschillende talen leren? U kunt Nederlands
oefenen en anderen helpen met een andere taal
leren, bijvoorbeeld uw eigen taal. De meeste
deelnemers zijn (internationale) studenten.
Meedoen kost een paar euro per avond.

Gezellig is een ontmoetingscentrum in de stad.
Iedereen is er welkom, voor koffie en het spreken
van de Nederlandse taal. Soms zijn er ook lessen
Nederlands, maar ook andere activiteiten waarbij u informeel oefent. Kom een kijkje nemen!
De openingstijden en meer informatie over het
programma vindt u op de website van Gezellig
en facebook.

Meld uzelf aan per losse bijeenkomst op de website van Language Exchange.
> www.language-exchange.nl/nijmegen

Ganzenheuvel 56 (onder VWN), Nijmegen
Tel: 06-238 298 32
> www.gezellignijmegen.com
> www.facebook.com/gezellignijmegen

TAALCOACH ZOEKEN?
Een nieuwe taal leert u het best als u veel oefent
en de taal spreekt. Dat kan bijvoorbeeld door het
doen van vrijwilligerswerk (helpen bij bijvoorbeeld festivals of in een verpleeghuis). Wilt u een
persoonlijke taalcoach of taalmaatje? U kunt erom
vragen op de volgende plekken.

VluchtelingenWerk
STIP bij u in de buurt
Het Gilde > www.gildenijmegen.nl/
conversatiegroepen
STEP
Refugees in Netherlands Nijmegen
Post uw oproep: zet er iets over uzelf bij, waar u
woont, en wat voor contact u zoekt.
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VRIJWILLIGERSWERK
Veel sociale projecten in Nederland worden georganiseerd door vrijwilligers. Bijvoorbeeld festivals,
de Kledingbank en Voedselbank, hulp voor asielzoekers en ouderen. De organisaties daarvoor maken
geen winst (zijn niet commercieel). Vrijwilligers helpen in hun vrije tijd belangeloos andere mensen
die hulp kunnen gebruiken. Heeft u tijd en wilt u actief bezig zijn? Ga dan ook vrijwilligerswerk
doen! U leert dan mensen kennen en u kunt de taal oefenen.

WAAROM VRIJWILLIGERSWERK DOEN?
U kunt Nederlands spreken, de taal oefenen
U leert mensen kennen
Het is goed om ervaring op te doen
U kunt positieve referenties krijgen
(aanbevelingen)
Soms kunt u een certificaat behalen en een
cursus doen
U geeft uw hulp aan de Nederlandse
samenleving
Het helpt misschien om later gemakkelijker een
betaalde baan te vinden

VRIJWILLIGERSCENTRALE
NIJMEGEN
De medewerkers helpen bij het zoeken naar
vrijwilligerswerk.
Stationsplein 26, Nijmegen
Tel: 024-820 00 20
> www.welcometonijmegen.nl/vwc

U kunt zelf naar organisaties toe gaan en vragen
of u kunt helpen.

TIP Probeer vrijwilligerswerk te doen bij
een organisatie waar u veel mensen leert
kennen. U kunt zo een netwerk opbouwen en
de taal goed oefenen.

TIP STIP kan u ook helpen om vrijwilligerswerk
te vinden bij u in de buurt. Zo kunt u mensen in
uw buurt beter leren kennen.
> www.stipnijmegen.nl/
waar-vindt-u-de-stips
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> www.welcometonijmegen.nl/VRijwilligeRSweRK

TIP Vrijwilligerswerk kunt u gebruiken als werkervaring. Kies voor vrijwilligerswerk dat past bij uw
persoonlijke interesses, talent en wat u later zou willen
doen. Zet het in uw cv.

VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk
gaat doen, moet u dat melden bij de gemeente.
Krijgt u geld voor de kosten die u moet maken?
Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding? Geef
dat dan door aan de gemeente. Als u 27 jaar of
ouder bent dan mag u tot maximaal 150 euro
per maand en maximaal 1500 euro per jaar aan
vrijwilligersvergoeding houden, boven op uw
uitkering.
Meer lezen over bijverdienen bij de uitkering:
> www.welcometonijmegen.nl/
> bijverdienen

“Vrijwilligerswerk
heeft mij geholpen met
het leren spreken van de
Nederlandse taal en het
is erg gezellig.”
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STUDEREN
Wilt u graag studeren? Een Nederlands diploma halen? Een diploma is heel belangrijk voor uw
carrière-mogelijkheden. In Nederland zijn er veel verschillende niveaus om te studeren en veel
verschillende studierichtingen. Het is belangrijk dat u goede informatie zoekt over wat u kunt en
wilt studeren. Kies een studie die bij uw persoonlijkheid en taalniveau past en die zorgt voor een
goede kans op werk!

STUDIEFINANCIERING (2018)
Studeren kost geld. U moet elk jaar collegegeld
(lesgeld) betalen, boeken en u heeft natuurlijk
geld nodig om van te leven. Woont u alleen en
bent u jonger dan 30? Om uw voltijd-studie te
betalen, stopt u uw uitkering en vraagt u studiefinanciering aan bij DUO. U ontvangt dan elke
maand geld van DUO (in plaats van de uitkering).
Het bedrag dat u krijgt of (voorlopig) leent, hangt
af van het niveau opleiding dat u gaat studeren.
Lees meer over de voorwaarden voor
studiefinanciering op:
> www.welcometonijmegen.nl/
> studiefinanciering
> www.duo.nl

UAF HELPT STUDERENDE
VLUCHTELINGEN
Het UAF is een landelijke organisatie die vluchtelingen support die willen studeren. Ze kijken
per persoon of ze kunnen helpen met een lening,
budget voor reiskosten of een advies voor studiekeuze. Bent u ouder dan dertig, neem dan vooral
contact op met UAF voor de mogelijkheden.
Soms werkt het UAF samen met de gemeente. In
Nijmegen met WerkBedrijf. Onder bepaalde voorwaarden is het in de gemeente Nijmegen mogelijk
om met behoud van de uitkering te studeren.
Informeer ernaar bij WerkBedrijf (zie onderwerp
Werk).
> www.uaf.nl

TERUGBETALEN

TIP Naast uw studie kunt u ook werken.
Een bijbaan heet dat. U hoeft dan misschien minder per maand te lenen. Zo
houdt u uw studieschuld zo laag mogelijk.

Heeft u studiefinanciering geleend van DUO en
moet u dit terugbetalen? Pas als u na uw studie
gaat werken en geld verdient, start u met het
terugbetalen van dit bedrag. U betaalt het terug
in delen. Elke maand een bedrag. Hoe hoog dat
maandelijkse bedrag is, hangt af van uw inkomen.
Bijvoorbeeld 60 euro per maand. Als u meer gaat
verdienen, betaalt u elke maand meer terug. Tot
de hele lening is afgelost, of maximaal 35 jaar.

TIP Focus niet op één studie, maar bezoek
verschillende scholen en open dagen! Kijk
wanneer er open dagen zijn op:
> www.studiekeuze123.nl/open-dagen
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> www.welcometonijmegen.nl/StUDeRen
TIP Er zijn veel beroepen in Nederland die
misschien nog nieuw voor u zijn. Zorg dat u verschillende beroepen onderzoekt. U kunt ook een
studiekeuzetest doen of online informatie vinden,
bijvoorbeeld op: > www.studiekeuze123.nl/
wegwijzer/studie-kiezen
TIP Bestudeer goed het verschil tussen mbo, hbo en
universiteit. Kies het niveau dat het beste bij u past. Niet
wat misschien (te) hoog of te laag is voor u. Lees meer
op: > www.welcometonijmegen.nl/studieniveau

STUDEREN IN NIJMEGEN
Bekijk eens de websites van deze scholen. U kunt
natuurlijk ook kiezen voor een andere stad. Daarvoor kunt u een reiskaart krijgen via DUO. De
kosten daarvan zijn meestal ook een (voorlopige)
lening. Soms een gift.
> www.helicon.nl (mbo)
> www.rocnijmegen.nl (mbo)
> www.han.nl (hbo)
> www.ru.nl (wo)

Een overzicht van alle studies in Nederland:
> www.tkmst.nl/opleidingen/alle#study

OPEN DAGEN EN
PROEFSTUDEREN
U kunt op scholen een kijkje nemen bij een open
dag, of een dag proefstuderen.
Bij een open dag is de school open voor publiek
en presenteren de opleidingen zichzelf. U kunt
er vragen stellen aan studenten en docenten.
Zo leert u meer over de opleidingen en de
school.
Proefstuderen? Dan gaat u samen met studenten die al studeren een les volgen en u loopt
rond op de school. Dit heet soms ook een ‘meeloop dag’. U leert zo hoe het is om de studie te
volgen. Vooral doen!

TAALEIS
Check voordat u een studie wilt gaan doen hoe
goed u de taal moet kunnen om te mogen starten. Als u naar het hbo of de universiteit wil, is
het belangrijk om door te leren tot NT2-niveau
Nederlands (Programma II). Er zijn studies die
geheel in het Engels zijn. Informeer dan ook bij de
opleiding naar het taalniveau.

!!! Check goed voor welke datum u zich moet
aanmelden voor een opleiding. Vaak is dit voor
1 mei, als u in september wilt starten. Maar soms
ook nog eerder! Inschrijven doet u via:
> www.studielink.nl

TIP Soms kunt u hetzelfde beroep op verschillende niveaus studeren. Zoek goed uit welk niveau
bij u past. Elk niveau heeft een eigen manier van
studeren. Meer info:
> www.welcometonijmegen.nl/studeren
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WERK
Krijgt u een uitkering? De uitkering is tijdelijk en is niet alleen voor statushouders, maar ook voor
alle andere mensen die nog geen of onvoldoende werk hebben. Zodra u zelf geld kunt verdienen,
móet u dit doen. U bent dan verplicht om te zoeken naar werk of een opleiding. WerkBedrijf kan u
hierbij helpen, maar zelf kunt u ook stappen zetten. Succes!

WERKBEDRIJF

GEMEENTE NIJMEGEN

Ontvangt u een uitkering? WerkBedrijf nodigt
u dan uit. U mag ook zelf contact opnemen met
WerkBedrijf als u dat wilt. Ze werken in opdracht
van de gemeente. Een contactpersoon helpt u om
werk te vinden of een opleiding. Soms lukt het
niet meteen om een baan te vinden. Dan kunt u bij
WerkBedrijf bijvoorbeeld een training volgen die
de kans op werk vergroot. Denk aan een training
‘Solliciteren’.

Let op:
Als u geld verdient naast uw uitkering, moet
u deze inkomsten bij de gemeente opgeven.
U bent verplicht om eerlijk te zijn over het geld
dat u verdient. Uw uitkering wordt dan aangepast. Soms mag u een deel van de inkomsten
behouden (vanaf 27 jaar). Meer informatie
vindt u op:
> www.welcometonijmegen.nl/
bijverdienen
Als WerkBedrijf of de gemeente u uitnodigt
voor een gesprek, moet u komen. Als u niet kunt
komen, dan moet u dit laten weten per mail of
telefoon.
Het bedrag van uw uitkering past bij uw
persoonlijke situatie, bijvoorbeeld de grootte
van uw gezin. Als er iets in uw situatie
verandert, moet u dit meteen doorgeven aan
WerkBedrijf en de gemeente. Bijvoorbeeld als
u gaat verhuizen of samenwonen. Dan kan de
gemeente het bedrag aanpassen.

Nieuwe Dukenburgseweg 21A, Nijmegen
Tel: 024-751 75 00
> www.werkbedrijfrvn.nl

Neem contact op met Gemeente Nijmegen als u
vragen heeft over de uitkering en werk.
E-mail: statushouders@nijmegen.nl
Tel: 14024
> www.nijmegen.nl
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> www.welcometonijmegen.nl/weRK

TIP Kent u LinkedIn? Dat is een socialmedia-platform zoals
facebook maar dan voor zakelijke contacten. U kunt hier uw cv
online zetten en positieve referenties laten zien. In Nederland
gebruiken veel mensen dit.

TIP Zoek eerst een nieuwe baan, voordat u uw oude
baan opzegt. Als u zelf ontslag neemt of wordt ontslagen
door uw eigen schuld, krijgt u een tijd geen uitkering.

WAT ALS U UW WERK
VERLIEST?
Wees niet te bang om uw uitkering voor altijd te
verliezen als u gaat werken.
Als u buiten uw schuld om uw werk verliest,
heeft u opnieuw recht op de uitkering.
Als het werk stopt omdat uw tijdelijke contract
afloopt, krijgt u ook opnieuw een uitkering.
Als u zélf ontslag neemt, krijgt u een tijd geen
uitkering.

ZELF WERK ZOEKEN
Natuurlijk kunt u ook zelf werk zoeken, bij bedrijven zelf, of online. Een cv is een overzicht met
daarop uw foto, naam, adres, contactgegevens,
onderwijs en werkervaring. Het is goed om te
maken en te geven aan uitzendbureaus, werkplekken of kennissen. Ook kunt u het digitaal
versturen als u online solliciteert.

INSCHRIJVEN BIJ EEN
UITZENDBUREAU
Een uitzendbureau is een bedrijf dat mensen
die (tijdelijk) werk zoeken en bedrijven die
(tijdelijk) mensen nodig hebben aan elkaar
koppelt. Inschrijven bij een uitzendbureau is
gratis. Neem uw cv en ID mee! Voorbeelden
van uitzendbureaus zijn: Olympia, MaxFlex,
Randstad en StartPeople. Het uitzendbureau
neemt contact met u op als ze werk hebben
dat bij u past. Als u gaat werken, dan betaalt
het uitzendbureau u voor uw werk. Niet het
bedrijf zelf.

TIP Bel na een paar dagen het uitzendbureau op of ga er een aantal keren terug
naartoe om te vragen of zij al werk hebben.
Dan weten ze dat u écht graag wil werken.
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GELD
Leren omgaan met geld is een uitdaging. Er zijn veel regels en regelingen in Nederland. Heeft u
geldproblemen, zorg dan dat u snel hulp en advies vraagt bij de juiste organisaties. De gemeente kan
soms ook helpen als u schulden heeft. Als u (te) weinig geld heeft om van te leven, is er de Voedselbank of Kledingbank voor eten en kleding. Bij STIP (service desks bij u in de buurt) kunt u advies en
hulp krijgen bij het begrijpen van brieven, en het regelen van belastingen, toeslagen, schulden en de
uitkering.

GEMEENTE NIJMEGEN

TOESLAGEN

Bij de gemeente kunt u terecht voor vragen over
inkomen. Maar ook voor:
De uitkering (bijstandsuitkering)
Extra geld om kosten te betalen die u niet kunt
betalen (bijzondere bijstand)
Tips en informatie om problemen met geld te
voorkomen (een training, of informatie over
als u gaat studeren en uw uitkering van de
gemeente stopt)
Hulp bij het oplossen van schulden

Bij een laag inkomen, kan iedereen in Nederland
toeslag aanvragen. Dat is extra geld waarmee u
(voor een deel) sommige kosten kunt betalen. Bijvoorbeeld de kosten voor de huur van uw woning
(huurtoeslag), de zorgverzekering (zorgtoeslag)
of de oppas voor uw kind als u werkt (kinderopvangtoeslag). Vaak vraagt een vrijwilliger van
VWN in het begin de toeslagen voor u aan.
> www.toeslagen.nl

Soms zijn er extra regelingen die helpen, bijvoorbeeld een bijdrage om een cursus te doen of te
sporten (Meedoen-regeling) of voor een computer
voor uw kind.
Kijk op de website van Gemeente Nijmegen voor
de voorwaarden en hoe u het aanvraagt:
> www.nijmegen.nl/diensten/
> uitkering-schulden-en-laag-inkomen

TIP Verandert uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld omdat u gaat
studeren, samenwonen of meer gaat verdienen? Wijzig dan altijd
en zo snel mogelijk de informatie van uzelf (en uw gezin) op www.
toeslagen.nl. Zo voorkomt u dat u meer toeslag krijgt, dan waarop
u recht heeft. In dat geval moet u namelijk achteraf een deel terugbetalen.
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> www.welcometonijmegen.nl/gelD

TIP Hulp nodig bij het begrijpen van een brief?
Toeslagen? Of hulp nodig met de aanvraag van een
regeling? Bezoek dan VWN of STIP bij u in de buurt.
> www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips

VOEDSEL OF KLEDING

STICHTING LEERGELD

Heeft u een erg laag inkomen en heeft u niet
genoeg geld voor boodschappen of kleding?
Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) elke week een
voedselpakket kan krijgen van de Voedselbank.
Ook kan het zijn dat u gratis goede tweedehands
of nieuwe kleding mag uitzoeken bij de Kledingbank. U moet bij de aanvraag laten zien dat u een
erg laag budget hebt om elke maand van te leven.
Vrijwilligers van VWN en STIP kunnen u helpen
met het aanmelden.
Voedselbank, tel: 06-231 123 18
E-mail: intake@voedselbanknijmegen.nl
> www.welcometonijmegen.nl/
> voedselbank

Woont u in Nijmegen en heeft u een kind in de
leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Misschien kan
Stichting Leergeld u dan helpen met de kosten
voor school, sport, een cursus of zwemles voor
uw kind. Ook kunnen ze soms helpen met de
spullen die daarvoor nodig zijn.

Kledingbank, tel: 06-558 656 68
E-mail: info@kledingbanknijmegen.nl
> www.welcometonijmegen.nl/kledingbank

> www.leergeldnijmegen.nl

TIP Voor meer informatie over onderwerpen zoals
kinderbijslag (SVB), of lokale regelingen, kijk op:
> www.welcometonijmegen.nl/geld
> www.nijmegen.nl

TIP Heeft u vragen of problemen met geld? Wacht niet
te lang met hulp zoeken. Er is hulp, maar soms moet u
wel zelf eerst proberen de problemen zelf op te lossen.
Soms duurt het een tijdje voor de hulp kan starten.
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BSN, DIGID & MIJN OVERHEID
In Nederland regelt u veel zaken online. Via een computer of uw telefoon. Om zaken te regelen met
de overheid maakt u gebruik van de website www.mijnoverheid.nl en u logt u in met uw DigiD. Dat
is een digitale handtekening. Uw BSN, burgerservice-nummer, is een uniek persoonsnummer van 9
cijfers. Het staat op uw identiteitsbewijs.

DIGID

BSN-NUMMER

De naam DigiD staat voor Digitale Identiteit. Uw
DigiD-inlogcode gebruikt u om in te loggen op de
website van de gemeente of bij de Belastingdienst
(als u belastingaangifte doet), bij DUO, www.
toeslagen.nl en uw zorgverzekering. Zo weet de
organisatie zeker dat u het bent die dingen online
regelt.

Het burgerservice-nummer (BSN) is uw eigen,
unieke persoonsnummer van de overheid. Als u
dit nummer geeft, weet de overheid dat u het bent
die iets wil regelen. Iedereen die geregistreerd is
in een gemeente, heeft een BSN-nummer. U kunt
uw BSN-nummer vinden op uw identiteitsbewijs,
paspoort of uw Nederlandse rijbewijs.

Meer weten over hoe u uw DigiD aanvraagt en
hoe u het gebruikt?
> digid.uabc.nl/nl/

TIP Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van
uw DigiD nooit aan iemand anders. Bewaar de inloggegevens goed. Als u uw inloggegevens vergeet, kunt u
opnieuw een DigiD aanvragen. Dit kost wel wat tijd.

TIP Kies een wachtwoord dat u goed
kunt onthouden en uniek is. Als u het
wachtwoord opschrijft, bewaar het dan
op een veilige plek.
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> www.welcomenijmegen.nl/mijnoVeRHeiD
> www.welcometonijmegen.nl/DigiD
TIP Als u uw e-mailadres koppelt aan uw account op
mijnoverheid.nl, krijgt u een e-mail als er post voor u is.
Hoe u uw account koppelt, leest u op:
> www.welcometonijmegen.nl/mijnoverheid

DIGITALE POST OP
WWW.MIJNOVERHEID.NL
In Nederland krijgen mensen steeds minder
brieven op papier. Digitale post komt daarvoor
in de plaats. De post van de overheid, DUO, de
Belastingsdienst en de zorgverzekering krijgt u
binnen in uw mailbox via www.mijnoverheid.nl.
Check uw digitale brievenbus (inbox) regelmatig.

Op www.mijnoverheid.nl:
Gebruikt u uw DigiD om in te loggen en uw
account te activeren
Vindt u alle informatie die over u is
geregistreerd, zoals over uw studie, werk en
belasting
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GEZONDHEID
Om u te helpen met gezondheidsproblemen of vragen en advies over het gezondheidssysteem in Nederland zijn er verschillende organisaties. U kunt ze altijd bellen met een vraag. Ook is er elke week
een Zorgcafé bij Gezellig. U kunt er vragen stellen over uw gezondheid of de zorgverzekering.

HUISARTS

ZORGCAFÉ

Heeft u een probleem met uw gezondheid? Als
u in levensgevaar bent, belt u 112 of kunt u naar
de EHBO-post in het ziekenhuis. Probeer in alle
andere gevallen altijd eerst naar uw eigen huisarts te gaan, dat kost u niets. De huisarts kan u
doorsturen naar het ziekenhuis als dat nodig is.

Bij het Zorgcafé kunt advies en informatie krijgen
over gezondheid en verzekeringen. Vaak zijn er
tolken aanwezig. Het zorgcafé is een paar keer
per week bij ontmoetingscentrum Gezellig.

HUISARTS IN DE AVOND OF
HET WEEKEND
Avond of weekend? Is uw huisarts niet open? Heeft
u een direct probleem? Neem dan contact op met
de huisartsenpost. De huisartsenpost is open in de
avonden, weekenden en op feestdagen.
Tel: 0900-8880
Weg door Jonkerbos 108, Nijmegen (bij het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)

Tel: 06-238 298 32
Ganzenheuvel 56, Nijmegen (bij Gezellig)
> www.facebook.com/zorgcafenijmegen
> www.welcometonijmegen.nl/zorgcafe

GGD
De GGD zorgt voor een gezonde samenleving. U
kunt contact opnemen met de GGD als u vragen
hebt over:
Opvoeden en gezond opgroeien van kinderen
Besmettelijke ziekten
Reisvaccinaties
Seksuele gezondheid en soa’s
De telefoonnummers van de afdelingen vindt u op:
> www.welcometonijmegen.nl/ggd
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> www.welcometonijmegen.nl/geZonDHeiD

TIP Informatie over het lichaam en seksuele
gezondheid vindt u in veel talen op:
> www.zanzu.nl

EIGEN RISICO

INFO OVER
GEZONDHEID ONLINE
>
>

www.facebook.com/syriersgezond
www.facebook.com/eritreersgezond

ZORGVERZEKERING
Iedereen mag zijn eigen zorgverzekering kiezen:
het is een vrije markt. Soms zijn er speciale
zorgverzekeringen. Voor Nijmeegse inwoners
met een laag inkomen is er bijvoorbeeld de CAZ
(gemeentelijke zorgverzekering). De gemeente
betaalt daarbij een deel van de kosten per maand
mee.

Het eigen risico is een bedrag dat u als volwassene moet betalen als u zorg (excl. huisarts)
nodig heeft. Bovenop de kosten van uw zorgverzekering. Het is bijna 400 euro. Als u zorg nodig
heeft, moet u dit soms in een keer betalen. Bij
veel zorgverzekerings-organisaties kunt u
dit bedrag meeverzekeren of in delen vooruitbetalen. Dat is slim om te doen. Als er dan
iets met u gebeurt, krijgt u niet zo snel financiële
problemen door een onverwacht hoge rekening.
Meer info? Kijk op:
> www.welcometonijmegen.nl/eigenrisico

Meer informatie over gezondheid, uw zorgverzekering, het basispakket, aanvullende verzekeringen en eigen risico?
> www.welcometonijmegen.nl/gezondheid

VEILIG THUIS

HUISELIJK GEWELD MELDEN

Slaan, schoppen, seksueel geweld, het niet goed verzorgen van kinderen, te veel
controle of psychische mishandeling... Kent u iemand die geweld in of om huis
ervaart? Of ziet u geweld bij vrienden, buren of familie? Neem dan contact op met
Veilig Thuis, ze kunnen u helpen. U kunt ook anoniem bellen, zonder uw naam te
noemen.
Tel: 0800-2000 (gratis)
> WWW.WELCOMETONIJMEGEN.NL/VEILIGTHUIS
> WWW.VOOREENVEILIGTHUIS.NL
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VIND DE WEG
Deze uitgave is mede tot stand gekomen door input van:

1.

STICHTING YALLA

5.

GGD GELDERLAND-ZUID

2.

GEMEENTE NIJMEGEN

6.

STIP NIJMEGEN

3.

VLUCHTELINGENWERK
OOST NEDERLAND

7.

ONTMOETINGSRUIMTE
GEZELLIG NIJMEGEN

www.yallafoundation.nl
Weurtseweg 150, Nijmegen

www.nijmegen.nl
Mariënburg 30, Nijmegen
Of op afspraak: Meijhorst 70-39, Nijmegen

www.vluchtelingenwerk.nl/
oostnederland
Ganzenheuvel 56, Nijmegen

4.

WERKBEDRIJF
RIJK VAN NIJMEGEN

www.werkbedrijfrvn.nl
Nieuwe Dukenburgseweg 21A, Nijmegen
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www.ggdgelderlandzuid.nl
Groenewoudseweg 275, Nijmegen

www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-destips
U vindt altijd een STIP bij u in de buurt.
STIP Centrum: Papengas 8, Nijmegen

www.gezellignijmegen.com
Ganzenheuvel 56, Nijmegen
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Niets uit deze uitgave mag overgenomen of gekopieerd worden zonder toestemming van de uitgever.
realisatie Stichting Yalla | www.yallafoundation.nl
vormgeving Jolijn Ceelen | One of Us | www.jolijnceelen.nl
De informatie in deze handout is goed gecheckt en is bedoeld om u op weg te helpen. Er kunnen echter geen
rechten ontleend worden aan de teksten in deze handout. Regelgeving verandert vaak. Daarom is het goed
altijd de meest recente informatie te checken bij de verantwoordelijke organisatie. | Uitgave 2018
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de organisaties.
De adressen staan op: www.welcometonijmegen.nl/organisaties. Weet u niet goed waar u hulp kunt
vinden? Neem dan contact op met stichting Yalla: www.welcometonijmegen.nl/contact

