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De Tweede Kamer heeft in het nieuwe 
Begrotingsakkoord besloten de huis-
houdinkomenstoets met terugwerken-
de kracht af te schaffen. De gewijzigde 
Wet Werk en Bijstand (WWB) was sinds 
1 januari 2012 van kracht. Volgens deze 
wet werd bij nieuwe aanvragen voor 
bijstandsuitkeringen rekening gehou-
den met het opgetelde gezinsinkomen 
op één adres, de zogenaamde huis-

houdinkomenstoets. Ook voor mensen 
die al een uitkering hebben, had de 
inkomenstoets gevolgen.  

Opnieuw beoordelen
De gemeente gaat nu alle aanvragen 
voor een WWB-uitkering vanaf 1 januari,  
opnieuw bekijken. Aanvragen waarbij de 
huishoudinkomenstoets een rol heeft 
gespeeld worden opnieuw beoordeeld. 

Afhankelijk van die herbeoordeling kan 
mogelijk alsnog een uitkering verstrekt 
worden, met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2012.  Iedereen die met de inko-
menstoets te maken heeft gehad, krijgt 
automatisch bericht van de gemeente. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de huishoud-
inkomenstoets of de Wet Werk en 

Bijstand, dan kunt u terecht bij de 
afdeling Werk en Inkomen, tel. 046-
4777777.
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KIJK IN DE WIJK

Wijksteunpunt: 
baken in de wijk

Recent zijn vier wijksteunpunten in 
Sittard-Geleen geopend. Hoewel ieder-
een daar van harte welkom is, richt het 
steunpunt zich in eerste instantie op 
ouderen en mensen met een beperking. 
Die kunnen terecht voor informatie en 
advies op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. In het wijksteunpunt zitten 
geen zorgconsulenten. Voor het aanvra-

gen van gemeentelijke producten moet 
u nog steeds bij het zorgloket zijn. Maar 
er zijn legio andere vragen te bedenken
waar niet per se een consulent bij 
nodig is. Bijvoorbeeld iemand voelt zich 
eenzaam en wil weer graag onder de 
mensen komen. Maar hij weet niet wat 
hij moet doen of waar hij terechtkan. 
Zo’n vraag kun je voorleggen in het 

wijksteunpunt. Los van het feit dat men-
sen daar altijd welkom zijn voor een kop 
koffie en een praatje, schakelt het wijk-
steunpunt in zo’n geval welzijnswerk in. 
Die hebben genoeg mogelijkheden, van 
een vriendschapscursus tot een maatje.
Sinds de opening van wijksteunpunt 
Gelderhof in Sittard, is meneer Beulen 
een veel geziene gast. “Ik zit in een 

Zoals de M langs de snelweg voor iedereen een bekend teken is, zo moet de W straks 
een baken worden in de wijk. Letterlijk als een herkenbaar logo van het wijksteun-
punt. Maar ook figuurlijk, als een thuishaven voor alle inwoners van Sittard- 
Geleen. Bij het wijksteunpunt kan iedereen terecht met vragen en problemen of  
gewoon andere mensen ontmoeten. Het maakt niet uit welk loket u zoekt, het  
wijksteunpunt is altijd het juiste loket.

rolstoel dus kom bijna nergens. Het 
wijksteunpunt is voor mij gemakkelijk 
bereikbaar. Ik bezoek het vooral voor 
het contact met anderen. Bovendien 
heb ik al verschillende vragen gesteld 
en zaken aangekaart. Voorheen dacht ik 
altijd, laat maar zitten. Maar als je weet 
dat er iemand is die je aan kunt spre-
ken, ga je ook gemakkelijker binnen om 
iets te vragen.”

Het wijksteunpunt richt zich niet alleen 
op ‘halen’ maar ook op ‘brengen’. Neem 
weer het voorbeeld van een eenzame 
persoon. Misschien kan zo iemand vrij-
willigerswerk doen of activiteiten orga-
niseren in het wijksteunpunt. Ook dat is 
een middel tegen eenzaamheid waarbij 
je tegelijkertijd iets voor andere burgers 
in de wijk betekent. De gemeente doet 
haar best om de mensen ‘achter de ge-
raniums’ vandaan te krijgen. Wanneer 
mensen actief zijn en sociale contacten 
hebben, zijn ze namelijk beter in staat 
langer zelfstandig te wonen.  

Sociale kaart
In het wijksteunpunt zitten vrijwilligers 
en professionals van welzijnsinstellin-
gen en Partners in Welzijn. Ze kunnen 
misschien niet alle vragen beantwoor-
den, maar wel doorverwijzen naar de 
juiste instantie. Daarvoor maken ze ge-
bruik van de zogenoemde sociale kaart. 
Die maakt inzichtelijk welke organisa-
ties in de Westelijke Mijnstreek helpen 
bij alle mogelijke vragen op gebied 
van wonen, welzijn en zorg. Dat is heel 
breed, van de anonieme alcoholisten tot 
zorgvervoer. 
De wijksteunpunten zijn gehuisvest op 
een bestaande locatie. Bijvoorbeeld 
binnen een zorginstelling waar dagbe-
steding wordt aangeboden. Wilt u weten 
waar u een wijksteunpunt kunt vinden 
en op welke momenten u terecht kunt? 

KIJK DAN OP 
WWW.SITTARD GELEEN.NL

GOED OM TE WETEN Huishoudinkomenstoets WWB-uitkering afgeschaft

Het is 1998 als Wil Nijsten besluit 
om voor zichzelf te beginnen. Hij 
huurt een bescheiden bedrijfs-
ruimte in Sittard-Noord en Acaleph 
is geboren. 

“Pa had dat goed gezien”, zegt Joey 
die in 2007 in de zaak is gekomen. 
“In die tijd werden de eisen op het 
gebied van veiligheid aangescherpt. 
Organisaties moesten bedrijfs-
hulpverleners in dienst hebben. 
Heftruckchauffeurs hadden een 
diploma nodig. En zo waren er nog 
veel meer verplichtingen in het ka-
der van de Arbo-wetgeving. Natuur-
lijk bestonden diverse opleidingsin-
stituten met legio cursussen, maar 
mijn vader dacht het met maatwerk 
en persoonlijke service beter te 
kunnen. En dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen.” 

Uitbreiding
Acaleph groeit in snel tempo uit tot 
een van de grootste opleiders in Ne-
derland op het gebied van veiligheid. 
De eerste uitbreiding gebeurt al één 
jaar na de oprichting. In 1999 wordt 
het cursusaanbod uitgebreid met 
opleidingen voor vliegtuigpersoneel 
en brede advisering op het vlak 
van veiligheid. In 2001 verhuist het 
bedrijf naar industrieterrein ‘Krawin-
kel’ en in 2006 naar het huidige pand 
aan de Hofkamp in Geleen. Vorig 
jaar is het pand van de overbuurman 
ingelijfd. “Dat was nodig ook”, ver-
volgt Joey. “We groeien nog steeds. 
Nu hebben we voldoende ruimte 
om de cursisten te ontvangen én te 
laten parkeren. Voorlopig kunnen we 
vooruit. Het gaat om service naar de 
klant.”

Maatwerk
Acaleph traint medewerkers van bedrij-
ven en instellingen in heel Nederland. 
Ballast Nedam, Q-Park, NS, Strukton, 
DHL, Landal Green Parcs, azM, Orbis, 
DSM, SABIC, Lufthansa, TNT; het is 
slechts een kleine greep uit het relatie-
bestand van Acaleph. “We werken net 
zo makkelijk voor multinationals als 
voor het midden- en kleinbedrijf,” zegt 
Charelle Nijsten, sinds september 2011 
verantwoordelijk voor onder andere 
marketing en pr. “Maatwerk is onze 
kracht. We hebben alles in huis om de 
praktijk na te bootsen. 

Hier en in onze zes cursuslocaties 
door het land heen. Of we trainen bij 
de klanten op locatie en nemen alles 
mee. We beschikken over mobiele trai-
ningsunits voor verschillende branches 
waaronder een flight safety truck voor 
piloten en stewardessen. 

Daarmee zijn we regelmatig in Bel-
gië, Duitsland, Spanje en Italië. Onze 
trainers hebben allemaal hun eigen 
specialiteit. Veiligheid is niet te vatten 
in één uniforme cursus. Elke organisa-
tie is anders. We ontzorgen, we regelen 
alles. Daarin zijn we de beste.”

Familie 
Acaleph ademt in alles de warme sfeer 
van het familiebedrijf. De ‘kantine’ is 
bijvoorbeeld ingericht als gezellig café 
waar medewerkers en cursisten even 
pauzeren om een smakelijke lunch te 
nuttigen. “We bespreken ontzettend 
veel met elkaar”, besluit Joey Nijsten, 
“en over de grote lijnen zijn we het met 
ons vieren helemaal eens. 
We blijven onszelf, hebben samen een 
plan. Groeien is leuk, maar geen doel. 
We houden beide voeten op de grond.” 

WWW.ACALEPH.NL

Ze zijn er nog: de pure familiebedrijven die zich niets hoeven aan te trekken van 
aandeelhouders of beursschommelingen. Acaleph in Geleen is zo’n onderne-
ming. Gestart door Wil, inmiddels aangevuld met echtgenote Sonja, zoon Joey, 
dochter Charelle en 26 specialisten. Jaarlijks volgen tussen de 40.000 en 45.000 
medewerkers van bedrijven en instellingen trainingen op het vlak van veiligheid.

Acaleph met beide benen op de grond

WIJKSTEUNPUNT


