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Froukje de Jonge,
Wethouder Sociaal 
domein, Diversiteit 
en Inclusie

Het coronavirus heeft ons 
leven drastisch veranderd. 
We maken ons zorgen 
over onze gezondheid 
en onze toekomst. De 
coronamaatregelen 
treffen iedereen in de 
stad. Ouderen mogen 
geen bezoek krijgen. 
Kinderfeestjes gaan niet 
door. Supermarkten 
kampen met lege 
schappen. Scholen zijn 
gesloten. Velen werken 
thuis, met alle gedoe van 
dien.

Blijf thuis is de terechte 
oproep. Onmogelijk 
voor mensen in de 
vitale beroepen, zoals 

zorg- en hulpverleners, 
supermarktpersoneel, 
schoonmakers, vuilnis-
verwerkers en politie en 
brandweer. We zien dat 
veel Almeerders elkaar 
in deze omstandigheden 
veilig proberen te helpen. 
Veel dank daarvoor.

De coronacrisis betekent 
helaas ook het wegvallen 
van werk en inkomsten 
terwijl veel kosten gewoon 
doorgaan. Velen voelen 
de gevolgen. Bijvoorbeeld 
kleinere ondernemers, 
flexwerkers en zzp’ers. Of 
werknemers die hun baan 
verliezen of minder salaris 
krijgen. Een onzekere 

financiële situatie waarvan 
we nog niet weten 
wanneer het afgelopen is.  

Niet iedereen heeft een 
financiële buffer om deze 
periode te overbruggen. 
U kunt nu misschien wat 
extra steun gebruiken. 
De gemeente wil u 
graag ondersteunen en 
u informeren over de 
-tijdelijk extra- regelingen 
waar u gebruik van kunt 
maken. Ze staan in deze 
Geldkrant-special. 

Ik wens u veel veiligheid 
en voorspoed in deze 
moeilijke tijd. 

Beste inwoners van Almere,

GeldKrant
Minder inkomen

special

Grip op geld in tijden van crisis
Veel is op dit moment 
onzeker. Door de uitbraak 
van het coronavirus zitten 
we met z’n allen in een 
crisisperiode en leven we 
van nieuwsbericht naar 
journaal naar de volgen-
de persconferentie. Veel 
verder kunnen we bijna 
niet vooruitkijken. 

De momenten waarop 
we ons verheugden zoals 
een verjaardag, een brui-
loft, een concert of een 

vakantie, gaan voorlopig 
niet door. U maakt zich 
misschien zorgen over uw 
gezondheid. En wellicht 
ook over uw financiële 
situatie.  

Vandaag nog aan de slag
U kunt er niets aan doen 
dat de coronacrisis 
is ontstaan, maar de 
gevolgen kunnen uw 
portemonnee wel treffen. 
Mogelijk nu al, mogelijk 
over enkele weken of 

maanden, als u door uw 
reserves heen bent. Kijk 
vandaag nog naar hoe en 
waar u grip op uw geld 
kunt krijgen of houden. 
En waar u terecht kunt als 
u er zelf niet uitkomt en 
hulp nodig heeft. In deze 
Geldkrant-special van het 
Nibud en de gemeente 
Almere bieden we u de 
handvatten die u nu nodig 
heeft. Want grip op geld 
kan rust geven in deze 
onrustige tijden.

https://www.almere.nl/nc/wonen/zorg-en-welzijn/informatie-over-het-coronavirus/
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Recht op inkomensondersteuning?

VOOR WERKNEMERS 
(met een vast of flexibel contract)
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud 
(NOW)
Met de NOW krijgt u als werknemer uw volledige salaris 
doorbetaald. Uw werkgever moet de aanvraag indienen. 
Ook als oproepkracht met een nulurencontract 
kunt u zoveel mogelijk worden doorbetaald. Voor 
uitzendkrachten moet het uitzendbureau de NOW-
aanvraag doen. Op de site van de Rijksoverheid vindt u 
uitgebreide informatie.

LET OP: Als u echt werkloos wordt, vraag dan zo snel 
mogelijk een WW-uitkering aan bij het UWV. 

VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) 
De Tozo biedt twee mogelijkheden: max. 3 maanden 
inkomensondersteuning (tot max. zo’n 1.500 euro per 
maand afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie) 
en/of een bedrijfslening. U hoeft het bedrag niet terug 
te betalen. Voor de bedrijfslening geldt een lager 
rentepercentage dan normaal. 

Kijk voor uitgebreide informatie op 
zelfstandigenloketflevoland.nl of op de site van de 
Kamer van Koophandel. 

Belastingdienst
De Belastingdienst biedt ook coronamaatregelen als 
bijzonder uitstel van betaling en tijdelijke verlaging van 
de invorderingsrente en de belastingrente. Uitgebreide 
informatie staat op de site van de Belastingdienst. 

In aanvulling op de landelijke regelingen heeft de 
gemeente een lokaal steunpakket voor ondernemers 
en inwoners opgesteld, dat geldt voor dezelfde periode 
als de landelijke regelingen van de Rijksoverheid. 
Hieronder noemen we er enkele. Kijk voor een 
compleet overzicht op almere.nl.

VOOR INWONERS
Woonkostentoeslag 
Moet u bijstand aanvragen en kunt u uw woonlasten 
niet meer betalen?  Mogelijk geldt voor u de 
woonkostentoeslag. Deze toeslag is voor zowel huur 
als koop, voor een periode van maximaal zes maanden. 
De verhuisverplichting voor deze toeslag is tijdelijk 
vervallen. Kijk op almere.nl voor meer informatie.

Bijzondere bijstand
Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? 
Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Meer 
informatie, zoals waarvoor bijzondere bijstand kan 
worden aangevraagd en wat de voorwaarden zijn 
vindt u op de site almere.nl. 

VOOR ONDERNEMERS
Tozo-aanvraag
Meldt u zich voor een Tozo-aanvraag bij 
het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) via 
zelfstandigenloketflevoland.nl. Het intakeformulier staat 
onder het kopje ‘Overig’ in het menu.

Bijzonder uitstel gemeentelijke belastingen
Zelfstandigen kunnen voor hun aanslag gemeentelijke 
belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen 
voor 3 maanden. Het verzoek hiervoor kunt u indienen 
via belastingen@almere.nl.

Uitstel van huurbetaling voor huurders van 
gemeentelijk vastgoed
De gemeente biedt deze huurders uitstel van betaling 
aan en doet een beroep op andere vastgoedeigenaren 
om dit voorbeeld te volgen. Op de site almere.nl vindt u 
meer informatie.

MKB Doorgaan
Ondernemers die wonen of een bedrijf hebben in 
Flevoland en voor wie de financiële ondersteuning 
via de Tozo niet voldoende is, kunnen - ook met niet-
financiële vragen - terecht bij mkbdoorgaan.nl. Voor 
ondernemers is de dienstverlening kosteloos.

Als (een deel van) uw werk door deze crisis tijdelijk ophoudt, hebt u mogelijk recht op tijdelijke 
inkomensondersteuning. Als u werknemer bent en een vast of flexibel contract heeft, kan uw werkgever bij de 
overheid hulp vragen om uw salaris te kunnen betalen. Als u zelfstandig ondernemer bent, moet u daar zelf 
achteraan. Er zijn diverse regelingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/werknemers
http://zelfstandigenloketflevoland.nl
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
http://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/ondersteuning-voor-almeerse-ondernemers-en-zzpers-update-23-3/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/hulp-bij-hoge-huur-of-hypotheek/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/
http://zelfstandigenloketflevoland.nl
mailto:belastingen%40almere.nl?subject=
https://www.almere.nl/ondernemen/informatie-voorondernemers-over-het-coronavirus/
https://www.mkbdoorgaan.nl/nl
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Heeft u vragen dan kunt u tijdens 
kantooruren telefonisch contact 
opnemen met de medewerkers 
van PLANgroep: 036-539 59 50.

Voor vragen of advies kunt u 
ook een mail sturen naar: 
almere@plangroep.nl

3

Als u (tijdelijk) niet kunt betalen
Heeft u nu minder inkomen en niet 
genoeg geld om uw rekeningen 
te betalen? Wacht niet tot u 
herinneringen of aanmaningen 
krijgt maar kom in actie. Daarmee 
voorkomt u boetes en grotere 
geldproblemen. Wat kunt u doen? 

Bellen
Bel met het betreffende bedrijf. Leg 
eerlijk uw situatie uit en wees niet 
bang dat ze u zullen veroordelen. 
Zij kijken samen met u naar een 
oplossing zoals betalen in termijnen 
of uitstel van betaling. De gegevens 
(telefoonnummer of mailadres) 
staan op de rekening. Vraag altijd 
om een schriftelijke bevestiging van 
de gemaakte afspraken. 

Liever schriftelijk? 
Het Nibud heeft voor u een 
voorbeeldbrief die u kunt gebruiken 

om uitstel van betaling te vragen. 
Vul aan met uw eigen gegevens als 
adres, klant- of dossiernummer. Pas 
de inhoud aan op uw eigen situatie 
en onderteken de brief. Bewaar altijd 
een kopie. Dat is uw bewijs. 

Vermijd stress, vraag hulp  
Onder stress nemen we niet altijd 
de juiste financiële beslissingen. 
Verminder stress door om hulp te 
vragen. Almere biedt via PLANgroep, 
specialist in schuldhulpverlening, 
gratis ondersteuning aan inwoners 
in Almere bij schulden of financiële 
problemen, maar ook voor advies. 

U kunt zich aanmelden via het 
contactformulier op ons webloket 
plangroeponline.nl/almere. 
PLANgroep neemt dan binnen 
twee dagen contact met u op. De 
medewerkers van PLANgroep staan 

u telefonisch te woord. Ook kunnen 
zij met u videobellen. 

Op het webloket en op 
almere.nl/werken/schulden/ treft 
u uitgebreide informatie over de 
schuldhulpverlening in Almere.

Aan de slag met uw sociaal kapitaal 
Iedereen beschikt over sociaal 
kapitaal, u ook. Het laat zich niet 
uitdrukken in geld omdat het van 
onschatbare waarde is. Het zijn de 
-dierbare- mensen om u heen van 
wie u weet dat u bij ze terechtkan, 
op basis van vertrouwen en 
gunnen. En zij bij u. Maak juist in 
deze moeilijke tijden gebruik van 
uw sociaal kapitaal. Vraag en bied 
hulp, leen uit waar een ander om 
zit te springen en wat u zelf niet 
direct nodig heeft.  

Zelfstandig ondernemers
Voor zelfstandig ondernemers is 
sociaal kapitaal onontbeerlijk; in 
deze moeilijke tijden kunnen ze, 
door krachten te bundelen, elkaar 
versterken en staande houden. 
Enkele voorbeelden:  

Online netwerken
Gebruikt u zakelijke en sociale 
platforms als LinkedIn en Facebook?  
Vis in de vijver waar de vissen 
zijn, met andere woorden: zoek 
je relaties op daar waar ze zich 
bevinden. Zijn er misschien relevante 
groepen waar u nog geen lid van 
was? Deel uw zorgen, inspiratie en 
successen. 

Samenwerken
U bent webdeveloper en uw buur-
vrouw is meubelmaker. Vraag haar 
dat langgewenste meubel te maken 
en ontwerp voor haar een website. 

Online les
Geef uw les, bijvoorbeeld yoga, 
pilates of schilderen, online op 
hetzelfde uur als uw klanten 
gewend zijn! 

Uitgestelde service
Geef vouchers uit: koop nu en 
geniet later. Heel geschikt voor 
bijvoorbeeld horeca-ondernemers, 
schoen- en kledingzaken, 
sportwinkels. 

mailto:almere%40plangroep.nl?subject=
https://www.nibud.nl/consumenten/als-u-tijdelijk-niet-kunt-betalen/
http://plangroeponline.nl/almere
http://almere.nl/werken/schulden/
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Meer lezen over...

Kijk waarop u kunt besparen
Veranderingen in uw 
leven zorgen vaak voor 
veranderingen in uw 
portemonnee. Het is 
dan altijd goed om uw 
situatie opnieuw in 
kaart te brengen. De 
corona-uitbraak betekent 
voor u misschien 
een ingrijpende 
inkomensdaling. 
Welke uitgaven zijn nu 
noodzakelijk en welke 
kunt u (misschien 
tijdelijk) schrappen?

COLOFON

© Nibud, april 2020

Deze krant is ontwikkeld door het Nibud in opdracht van de gemeente 
Almere.

Aan de teksten in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Niets 
in deze uitgave mag u reproduceren zonder schriftelijke toestemming van 
het Nibud. Het gaat hierbij om druk, film, fotokopie of andere manieren.

Vormgeving: Verf en de Buuf

Actuele informatie over 
financiële regelingen

Grip bij geldzorgen
door coronacrisis

Maak uw begroting

Besparen

Vergelijk uw uitgaven
Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies geeft 
u in drie stappen inzicht in uw inkomsten 
en uitgaven. Ook laat deze tool zien of 
uw uitgaven hoger of lager zijn dan die 
van andere, vergelijkbare huishoudens. 
Daarnaast ontvangt u tips die u helpen 
om goede, eigen geldkeuzes te maken. 

Bekijk uw abonnementen kritisch
De kosten van abonnementen kunnen 
maandelijks ongemerkt flink oplopen. 
Misschien heeft u er ook wel meer dan u 
denkt. Want bijvoorbeeld goede doelen, 
loterijen en sportclubs vallen er ook 

onder. Alle informatie en handige tips 
hierover staan op de Nibud-site. 

Meer informatie
Kijk voor bijvoorbeeld praktische 
bespaartips, een bespaarplan en kosten 
voor voeding op de themapagina 
besparen van het Nibud.

Actuele informatie 
vanuit de Gemeente

Almere

Bijzondere bijstand

Almere

Woonkostentoeslag 

Almere

Uitstel van huurbetaling 
gemeentelijk vastgoed

Almere

Nibud

Nibud

Nibud

Nibud

http://www.nibud.nl
http://Almere.nl
http://verfendebuuf.nl
http://www.nibud.nl/corona
https://www.nibud.nl/consumenten/stappenplan-geldzorgen-door-coronacrisis/
https://www.nibud.nl/consumenten/themas/huishoudelijke-uitgaven/besparen/
https://www.nibud.nl/consumenten/begroten-en-budgetteren/
http://www.persoonlijkbudgetadvies.nl
https://www.nibud.nl/consumenten/grip-op-abonnementen/
https://www.nibud.nl/consumenten/themas/huishoudelijke-uitgaven/besparen/
https://www.nibud.nl/consumenten/themas/huishoudelijke-uitgaven/besparen/
https://www.almere.nl/nc/wonen/zorg-en-welzijn/informatie-over-het-coronavirus/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/
http://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/hulp-bij-hoge-huur-of-hypotheek/
http://www.almere.nl/ondernemen/informatie-voorondernemers-over-het-coronavirus/
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