
“Tegen alle verwachtingen in,” vervolgt ze. “Want het zag er somber uit. Begin december zat ik voor het 

eerst zonder geld. Dat is gewoonweg vreselijk. Zeker als je drie thuiswonende kinderen hebt. Hoe leg je 

hen uit dat er gewoonweg niets is? Ik heb altijd gewerkt, dus we hebben een flinke stap terug moeten 

doen. Dat is niet erg zolang het je wel nog lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Zonder extra regelin-

gen viel er echter weinig te knopen. Na het betalen van de vaste lasten bleef er niets over.”

Meedenkers

“Gelukkig werken er bij ISD Kompas mensen die met je meedenken,” beklemtoont ze. “Ik had er geen idee 

van dat er bijvoorbeeld een regeling was die een tegemoetkoming biedt in de kosten voor het uitoefe-

nen van hobby’s of de besteding van vrije tijd. ISD Kompas heeft mij laten zien wat de mogelijkheden zijn 

en geholpen met de aanvraag. Hierdoor kreeg ik eind december financieel meteen al meer ruimte.”

Oog voor ontwikkeling

“Het is nog steeds geen vetpot,” erkent ze. “Maar door deze minimaregelingen kun je je kinderen wel de 

kansen bieden waar ze recht op hebben. Het gaat dan om primaire zaken zoals het mee kunnen gaan 

op schoolreisjes of lid worden van een sportclub. Dat zijn dingen die van wezenlijk belang zijn voor de 

ontwikkeling. Het is mooi dat daar oog voor is. Als moeder wil je toch het allerbeste voor je kinderen en 

het voelt goed als je daarin gesteund wordt.”

Kind van de rekening

Intussen werkt Nicol er keihard aan om weer aan de slag te kunnen. “Ik ben continu aan het solliciteren. 

Hopelijk kan ik binnenkort weer aan het werk. Aangezien ik geen alimentatie krijg, ben ik tot die tijd af-

hankelijk van een uitkering. Dat is moeilijk maar het is in elk geval een geruststelling dat ik mijn kinderen 

in deze situatie toch kan geven wat ze nodig hebben. Ook zij hebben hier niet voor gekozen. Het mag 

niet zo zijn dat zij letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening worden,” besluit ze. 

De naam van de geïnterviewde is om privacyredenen gefingeerd.

ISD Kompas, aangenaam! 

Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen 
inkomen hebben, kunnen terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 
Kompas. ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan regionale werkgevers 
en ondersteunt werkzoekenden bij het zoeken naar hun talenten en het nemen 
van hun verantwoordelijkheid op de route naar werk. Betaald werk als het kan, 
vrijwillig als dat (nog) niet lukt. Want voor een uitkering mag gerust een 
tegenprestatie worden verwacht. Daarnaast ondersteunt ISD Kompas 
werkzoekenden/inwoners met het aanvragen van bijzondere bijstand en 
minimaregelingen. Door een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld het 
uitoefenen van hobby’s, vrijetijdsbesteding en extra uitgaven kunnen zij en hun 
gezinnen blijven meedoen in de maatschappij.

Steuntje in de rug

Iedereen moet de kans hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Om dit 

ook daadwerkelijk mogelijk te maken, zijn er onder andere diverse minimaregelingen 

waar mensen met een bijstandsuitkering gebruik van kunnen maken. “Ik ben blij dat 

ISD Kompas mij hierop gewezen heeft,” vertelt Nicol Breg. “Ik heb weer wat 

ademruimte en dankzij deze regelingen hebben mijn kinderen toch nog een fijne 

kerst gehad.”

Werken loont

www.isd-kompas.nl
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