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Werk & Inkomen
‘036werkt’ app, gratis
app van Werk & Inkomen
Heb jij de gratis '036werkt' app van Werk & Inkomen al geïnstalleerd?
In de app vind je nieuws, informatie en zie je snel en eenvoudig wanneer je uitkering wordt uitbetaald. Bovendien kun je in de app vacatures
bekijken en direct solliciteren via de reactieknop. Via alerts blijf je op de
hoogte van de nieuwste vacatures.
De app is te downloaden vanuit de Google Play Store en de App Store van
Apple.

Vacaturewand
Wie werk zoekt kan ook terecht
bij de vacaturewand van Werk &
Inkomen, bij de ingang van de
balieruimte in het stadhuis. Al onze
vacatures zie je daar overzichtelijk
bij elkaar. Zit er iets voor je bij of
heb je vragen, dan kun je direct
terecht bij een klantmanager. n

almere.nl/werkeninkomen

Wetswinkel Almere helpt bij
(juridische) problemen
De Wetswinkel geeft (gratis) hulp en advies bij (sociaal-juridische) problemen. Heb je een probleem en weet je niet wat je ermee aan moet?
Wetswinkel Almere kan je adviseren. Het probleem kan gaan over ontslag, alimentatie, huur, contracten, koop, uitkeringen of andere zaken.
Bij de Wetswinkel ben je aan het juiste adres.
Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen bij een
van de spreekuren:
Maandagavond 19.00-20.00 uur:
Almere Buiten, buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11.
Dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur:
Almere Haven, activiteitencentrum Aquamarijn, Meerveldplein 4-6.
Woensdagavond 19:00 - 20:00 uur:
Almere Poort, Sterrenschool de Ruimte, Nimfenplein 1.
Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur:
Almere Stad, Buurtcentrum De Inloop, ’s Hertogenboschplein 8.
Woensdagmiddag, iedere eerste en derde woensdag van de maand,
16.00 – 17.00 uur:
Almere Stad, de nieuwe bibliotheek, stadhuisplein 101.
Kijk voor meer informatie op: www.wetswinkelalmere.nl.
Tip: Kijk ook eens op de facebookpagina van de Wetswinkel
Almere(@juridischadviesalmere). n

Samenwerking met TK Maxx
Het zal je misschien niet zijn ontgaan: er komt een TK Maxx naar
Almere. Op 11 oktober opent deze
populaire retailer haar deuren aan
de Stationsstraat. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf biedt
de nieuwste mode en designerartikelen aan tot 60% goedkoper
dan de adviesprijs. Leuk voor
modeliefhebbers én leuk voor Werk
& Inkomen. Bij de werving en

selectie van personeel werkt TK
Maxx namelijk nauw samen met
Werk & Inkomen. Via een aantal
wervingsdagen zijn deze zomer
kandidaten voorgesteld. Resultaat:
van de 35-40 medewerkers die
nodig zijn in de Almeerse vestiging
heeft Werk & Inkomen samen met
UWV ongeveer de helft kunnen
leveren. Een samenwerking waar
we blij mee zijn!

Uitkering
aanvragen?
Lever de
bewijsstukken
digitaal aan!
Woon je in Almere en moet je (bewijs)stukken aanleveren voor een
(aanvraag) uitkering? Dan gaat dit
vanaf september mogelijk anders
dan je gewend bent.
Per 1 september 2018 lever je
bewijsstukken bij de gemeente
Almere in via het uploadformulier
bewijsstukken op www.almere.nl.
Kijk voor de belangrijkste voorwaarden, het aanvragen van een
uitkering en het aanleveren van
(bewijs)stukken op www.almere.
nl/werken/uitkering/. Bij jouw aanvraag wordt rekening gehouden
met jouw persoonlijke omstandigheden. De beoordeling gebeurt op
noodzakelijkheid en de persoonlijke situatie. Voor meer informatie
en vragen bel je met 14 036 (onder
vermelding van uploaden bewijsstukken) op werkdagen tussen 8.30
en 17.00 uur. n

Uitbetaaldata

Buurtvoorlichter, misschien
iets voor u?
In oktober 2018 start de gemeente Almere met het project buurtvoorlichters. In het kader van de Participatiewet doen buurtvoorlichters via
de gemeente Almere werkervaring op. Dit doen zij door bewoners in te
lichten en informatie op te halen. Zij zijn de link tussen bewoners, sociale
partners en ondernemers. Het project buurtvoorlichters start in Almere
Haven en wordt verder uitgerold binnen Almere.
Buurtvoorlichters zijn inwoners
van Almere die tijdens hun reintegratie getraind en opgeleid
worden door klantmanagers van
de gemeente. Zij kunnen 24 uur
per week ingezet worden voor
opdrachten in een wijk. Op deze
manier doen zij werkervaring op
en verkleinen ze hun afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt.
Het werk van een buurtvoorlichter
bestaat uit het verspreiden van
informatie van bijvoorbeeld
de; gemeente Almere, politie,
welzijnsorganisaties, stichtingen,
wijkteams en scholen. Ze leggen
contact met bewoners, houden
ze op de hoogte en betrekken ze
op die manier bij wat er speelt,
bij eventuele veranderingen
en activiteiten in de wijk.
Buurtvoorlichters hebben een
belangrijke taak en zijn de ogen en
oren van de wijk.
De afgelopen jaren zijn er op deze
manier al veel gespreken gevoerd.

Met resultaat! Meer bewoners zijn
bereikt dan via nieuwsbrieven of
de krant. Organisaties die gebruik
maken van buurtvoorlichters
hebben dan ook positieve
ervaringen en meten een hoger
bereik van hun voorlichting of
opdracht.
Heeft u belangstelling om
buurtvoorlichter te worden en
namens de gemeente, een instantie
of andere organisatie informatie
in Almere Haven te verspreiden?
Bent u sociaal vaardig en staat u
graag in contact met mensen? Bent
u breed geïnteresseerd en vindt u
het leuk om te horen hoe mensen in
een bepaalde buurt over bepaalde
onderwerpen denken?
Neemt u dan contact op met N.
Abdelkhalak en S. Mahroug via
teamzorgac@almere.nl. Wij
bespreken graag samen met u wat
de mogelijkheden zijn. Misschien
wordt u wel één van onze nieuwe
Buurtvoorlichters! n

Hieronder ziet u de data waarop u
uw uitkering ontvangt.

Oktober 2018
Inzenden Inkomstenformulier
woensdag 10 oktober
Uitbetaaldatum
maandag 29 oktober
Garantiedatum
woensdag 31 oktober

November 2018
Inzenden Inkomstenformulier
vrijdag 9 november
Uitbetaaldatum
woensdag 28 november
Garantiedatum
vrijdag 30 november

December 2018
Inzenden Inkomstenformulier
vrijdag 7 december
Uitbetaaldatum
maandag 24 december
Garantiedatum
maandag 31 december
Meer informatie:
almere.nl/werkeninkomen

Colofon
De nieuwsbrief Werk & Inkomen
is een uitgave van de gemeente
Almere.

IJspressi
IJsliefhebbers kennen hem
misschien wel; de jongen met
petje op die bij IJspressi aan de
Grote Markt werkt. Gavin heet
hij, zoals je op zijn T-shirt kunt
lezen. Sinds november vorig
jaar werkt hij in de ijssalon en
espressobar.
Elke ochtend voor tienen bouwt
Gavin het terras op. Tapijtjes
uitrollen, de vrolijk gekleurde
tafeltjes en stoelen neerzetten en
plantenbakken aanschuiven. Zó,
laat de gasten maar komen. De
rest van de dag is hij bezig met
afruimen, schoonmaken, boodschappen doen, noem maar op.
“Ik vind alles leuk om te doen,
heb geen voorkeur,” zegt Gavin.
Hoewel? Collega’s pesten – dát
doet hij misschien wel het liefst.
Gavin heeft vorige zomer zijn
schooldiploma gehaald. Gewoon
een baan zoeken zou lastig voor
hem worden, omdat hij moeite
heeft informatie te onthouden.
Met zijn klantmanager van
Werk & Inkomen besprak hij
de mogelijkheden. IJspressi was
zijn eigen idee, hij kende de zaak
omdat z’n zus er heeft gewerkt.
Na een dagje proefdraaien was
hij verkocht…en de eigenaren
van IJspressi ook. Afgesproken
werd om er een beschutte werkplek van te maken, voor mensen
die extra begeleiding kunnen
gebruiken.

Postadres:
Postbus 200
1300 AE Almere
Sindsdien werkt Gavin met veel
plezier bij IJspressi. Vijf dagen in
de week, van maandag tot vrijdag. Deze zomer moesten zijn
collega’s alleen even drie weken
zonder hem, toen hij op vakantie
was naar Australië. Zijn collega’s
zeiden: “Geen probleem, we
bewaren de afwas wel!” Van je
collega’s moet je het hebben bij
IJspressi. n

Bezoekadres:
Balie Sociaal Domein, stadhuis
Stadhuisplein 1, Almere
Openingstijden:
Vrije inloop maandag t/m vrijdag
8.30 – 17.00 uur (Volgnummers
worden uitgegeven tot 16.30 uur.
Komt u dus a.u.b. voor 16.30 uur
als u aan de balie geholpen wilt
worden)
Dak- en thuislozenspreekuur
maandag t/m vrijdag 8.30 uur 12.30 uur
almere.nl/werkeninkomen

Algemeen telefoonnummer
Wilt u een medewerker spreken
of een afspraak maken? Bel dan op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur via 14 036.

Eindredactie
Gemeente Almere
afdeling Communicatie
Aan de teksten in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

Winkelcoaches
Wil je ook werken in de retail?
Regelmatig zijn we op zoek naar
winkelcoaches. Als winkelcoach
ben je hét aanspreekpunt in een
winkel: je verwelkomt de klanten,
geeft advies of verwijst ze door.
Je hebt goed in de gaten wat er
allemaal speelt in de winkel en je
weet situaties goed in te schatten.
Na twee maanden opleiding en
stage ga je betaald aan de slag.
Meer weten? Neem contact op
met je klantmanager van Werk &
Inkomen via 14 036.

