
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
Werkzaak Rivierenland  
Postbus 321 – 4191 CH Geldermalsen 
T: 088 – 9375 000 
E: info@werkzaakrivierenland.nl  
W: werkzaakrivierenland.nl  

  

 
መመመመ መመመመ መመመመ 
መመመመመ መመመመመ  
Rechten en Plichten  
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መመመመ መመመ 

ነነነነነነ ነነ ነነነነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነነነነነ ነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነነመ 

ነነነነነ (Werkzaak) ነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነ 

 

 

ነነነነነ ነነ ነነነነ ነነነ ነነነነነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነነ ነነ ነነ ነነነነ ነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነነነ 

 ነነነ 

 ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነ 

 ነነነነ ነነነነነ ነነነ(ነነነነነ) 

 ነነነነነነ ነነነነ 

 

መመመ መመመ 

ነነነ ነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነ 

ነነነነነነ ነነነነነነ 

 ነነነነ ነ ነነ ነነነነነ ነነነነነ 

 ነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነ 

 ነነነ ነነነነነነ 

 ነነ ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነ ነነነነ 

 

ነነ ነነ ነነነነ ነነ ነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነ ነነነነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነ (Werkzaak) ነነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነነነነ 

ነነነ ነነነነነነነ ነነነ ነነነ-ነነ ነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነ-

ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነ ነነነ ነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነ-ነነነ ነነ 

6000€ ነነነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ ነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነ ነነነነነ ነነ ነነነ-ነነነ 

ነነነ ነነ 12000€ ነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነነ (Werkzaak) ነነ ነነ ነነነ 

ነነነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነነነነነነ                    ነነነነ 

(Werkzaak) ነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነነነ  

ነነነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

መመ መመ መመመ መመመ መመመመመ መመመመ መመመመመ 

መመመመ መመ መመመ መመመ መመመመ መመመ መመመመ 

መመመ መመመመ መመመመመመ መመመመ መመመመ መመመ 

መመ መመመመመመ መመ መመ መመመመ መመመመመመ 

መመመመመመ መመመመመ መመመመመ መመመመ መመመመመመ 

መመመ መመመመመ መመመመመመ መመመመመ መመመመ 

መመመመ መመመመ መመመመመመ መመመመመመመመመ 

መመመመመመመ መመመ መመመ መመመመመ መመ መመመ 

መመመ መመ መመ መመመመመ መመመመ መመመመ መመ            

መመመመመ (Werkzaak) መመመመመመመ 

መመመመመ መመመመመ 

ነነ ነነነ ነነ ነነነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ 

መመመመ 
ነነ ነነነ ነነ ነነነነነነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነ 10 ነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ 

(Werkzaak)ነ 

ሓሓሓ ሓሓሓሓ ሓሓሓ  

ነነ ነነ ነነነነነ (Werkzaak) ነነነነነነ 

ነነነ ነነነ ነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነነ ነነነነነነነ ነነ 

ነነነነነነነ ነነነ ነነነ ነነ ነነነ 



 
 

ነነነነነነ (integration) ነነነነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነ(ነነነነነነነ) ነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነነነ 

ሓሓሓሓ ሓሓሓሓ ሓሓ ሓሓሓሓ ሓሓሓ 

ሓሓሓሓሓሓሓ 

ነነነነ (Werkzaak) ነነነነ ነነ ነነነነነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነ ነነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነ (income consultant) ነነነነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ ነነነ ነነነ ነነ 

ነነነ 9.00 ነነነ 10ነ30 ነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነነ ነነ 088-9375 000 ነነነነ 

ሓሓሓሓሓ ሓሓሓሓሓ ሓሓሓሓ(ሓሓሓ) 

ነነነነነነ ነነነ (1ነነ ነነነ 31 ነነነነ) 

ነነ 28 ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነ (ነነነነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነነ ነነ) ነነነነነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነነነነ ነነነነ 

ነነ ነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነነነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነ (Werkzaak) ነነ 

ነነነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነ 

 

መመመመመ 

ነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነነ ነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነ ነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነነነነ ነነነነነነነ ነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነ ነነነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነ ነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነ ነነ         ነነነነነ( 

Werkzaak) ነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነነ 

ነነነ 

ሓሓሓ ሓሓሓሓሓ ሓሓ ሓሓሓሓሓ 

ነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነነነ ነነ ነነነ ነነ 

ነነነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነ ነነ ነነነነ 

ነነ ነነነነ ነነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነነ 

 ነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነነ 

 ነነነ ነነነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነ 

 ነነ ነነነነነ ነነነነነነ ነነነ 

ነነነነነነ ነነነነ 

 ነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነ ነነ 

ነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነነ 

ነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

 ነነ ነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነነነነ ነነ ነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነ 

 ነነነነነ (Werkzaak) ነነነነነነነ 

ነነነነነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነ 

 ነነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነነ ነነነ 

ነነ ነነነነ ነነ ነነ ነነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነ ነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ 

ሓሓሓ ሓሓሓሓሓ 

ነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነ ነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነነ 



 
 

ነነነነነ( Werkzaak) ነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነ ነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነነ ነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነ ነነ 

ነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነ ነነ ነነነነነነ ነነነ ነነነ 

ነነነ ነነ ነነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነ 

ነነነነነ( Werkzaak) ነነነነነ ነነነነነነ 

ነነ ነነ ነነ ነነነ ነነ (ነነነ ነነነ) ነነነነ 

ነነነነነነ ነነ ነነ ነነ ነነነ ነነነ 

ነነነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ 

ነነነነነነ 

ነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነ 

ነነ ነነነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነ 

ነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነ ነነነ 

ነነ ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ( 

Werkzaak) ነነነነነነ ነነ ነነ ነነነ 

ነነነነነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነነ 

ነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነ ነነነ ነነነነነነ 

ነነ ነነ ነነነነ ነነ ነነነነነነ ነነ ነነነነ 

ነነ ነነነነነ ነነ ነነ ነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነነነ ነነነ 

ነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነነነ ነነነነነነ ነነ ነነነነ 

ነነ ነነነነ ነነነ ነነነነ 

 

 

 

 

 

 

ነነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነ ነነነነ 
ነነነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነ 
ነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነ 500€ 
ነነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነነነነነ 
ነነ ነነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ 
ነነነነነ 500€ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነነ 

500€ ነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ 
ነነነነነ 1000€ ነነነነ ነነነ ነነነነ 
 

 

መመመመ መመመ 

ነነ ነነነነ ነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነ 

(Werkzaak) ነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነነነነ UWVነ 

ነነነ ነነ ነነነነነ (DUO) ነነነነነ 

ነነነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነ ነነ 

ነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነ ነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነ( 

Werkzaak) ነነነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነ (Werkzaak) ነነ ነነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነ           

ነነነነ 

(Werkzaak) ነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነነ ነነነ ነነነ ነነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነነ ነነነ ነነ ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ ነነነነ (Werkzaak) ነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነ ነነነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነ 

ነነነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነነ 

መመመመመ መመመመመ 

ነነነነ ነነነነነ ነነነነነ ነነነ ነነ ነነነነ 

ነነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነነነነነ ነነ ነነነ ነነ 

ነነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነ 

ነነነነነነ ነነነነ ነነ ነነነነ ነነነነነ 

ነነነነ ነነነ ነነነነነ ነነነነ ነነነ 

ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ (Werkzaak) ነነነነነነነ ነነነ ነነ 

ነነ ነነነነነ ነነነነ (Werkzaak) ነነነነ ነነ 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነነነ 

ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነነነ( Werkzaak) 

ነነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነ ነነነነ  



 
 

ነነነነ ነነነነነ ነነ ነነነነነ ነነ ነነ 

info@werkzaakrivierenland.nl ነነነነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነ ነ-ነነነ ነነነነ ነነ 

ነነነነ ነነነነ ነነነነነነ ነነነነ ነነነነነ 

ነነ ነነነነ ነነነ ነነነነ ነነነነነ ነነነነ 

ነነነነነ   

  

 


