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Wat is de droom van uw kind?

Misschien wil hij of zij wel kok, dokter, voetballer of DJ worden? ‘Als ik 
later groot ben’ is een project dat ernaar streeft dat elk kind alles kan 
worden wat hij of zij wil. Soms is daarvoor sportles, bijles, een fiets of 
iets anders nodig. Wilt u dat aanvragen? Dat kan! Gebruik daarvoor onze 
brievenbus. Die is er voor alle kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar uit 
Almere die een droom of vraag hebben of een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Veel partijen in Almere zetten zich in om te helpen en zijn 
verbonden aan dit project.

Werk & Inkomen

De brievenbus
U kunt de brievenbus op verschil-
lende manieren bereiken. Zowel 
online (website, Facebook, In-
stagram, WhatsApp en sms) als 
offline (brievenbussen, inloop-
spreekuur). Post uw vragen in de 
brievenbus. Wij gaan graag met 
u in gesprek. We zoeken naar een 
oplossing en kijken welke partijen 
uit Almere kunnen helpen met de 
droom.
 

Coronacrisis 
Door de coronacrisis hebben wij 
op dit moment geen inloopspreek-
uren in de bibliotheken en buurt-
centra, maar telefonisch zijn wij 

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

Postadres: 
Postbus 200 
1300 AE Almere

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. 

goed bereikbaar. Stuur ons een 
WhatsAppbericht of bel ons gerust.

•  Woont u in Almere Stad?  
Dan kunt u ons bereiken op:  
06 22 37 88 63

•  Woont u in Almere Buiten of 
Hout? Dan kunt u ons bereiken 
op: 06 40 18 85 36

•  Woont u in Almere Haven of 
Poort? Dan kunt u ons bereiken 
op: 06 52 52 00 21

Meer informatie: 
alsiklatergrootbeninalmere.nl of 
volg ons op Facebook of Instagram:
facebook.com/alsiklatergrootbeni-
nalmere - instagram.com/alsikla-
tergrootben

http://alsiklatergrootbeninalmere.nl
https://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere
https://www.instagram.com/alsiklatergrootben/


Ingeschreven staan op een adres: 
waarom is dat nodig?
Iedereen in Nederland is verplicht om zich in te schrijven in de 
Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Daarin staan heel 
veel gegevens over personen. Zoals naam (gelijk aan die op paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs), adres, geslacht, Burgerservicenummer, 
trouwdatum of aantal kinderen. Sommige gegevens worden 
automatisch doorgegeven, maar anderen moet u zelf doorgeven. 
Zo moet u, als u gaat verhuizen, binnen 5 dagen uw nieuwe adres 
doorgeven aan de gemeente. 

Adres en Kostendelersnorm
U heeft dus een adres nodig 
om ingeschreven te staan in het 
BRP. Anders bestaat u niet voor 
de overheid. Dat geldt voor alle 
inwoners van Nederland, ook voor 
uw kinderen. Nu zijn er ouders 
die zich zorgen maken dat hun 
uitkering daalt als hun kind 18 jaar 
wordt. 

We hebben het dan over de kosten-
delersnorm. Die houdt in dat, als 
u samenwoont met meer mensen 
van 21 jaar en ouder, de gemeente 
uw bijstandsuitkering daarop aan-
past. Hoe meer volwassenen in uw 
huis wonen, hoe lager uw uitkering. 
Want u heeft lagere woonkos-
ten als er meer personen (met een 
uitkering of werk) in uw woning 
wonen omdat u deze kosten kunt 
delen. 

Maar niet alle huisgenoten tel-
len mee voor de kostendelersnorm. 
Die geldt pas als een kind 21 jaar 
is en niet studeert. Zolang uw kind 
studiefinanciering ontvangt of een 
student is die een Beroeps Bege-
leidende Leerweg volgt (BBL-stu-
denten), geldt de kostendelersnorm 
niet. Het is wel zo dat als uw kind 
18 wordt, de kinderbijslag en het 
kindgebonden budget stoppen. 
Uw kind moet dan ook een eigen 
zorgverzekering hebben en voor 
de zorg die nodig is een eigen risico 
betalen.

  
Inschrijven kind

Het is voor uw kind noodzakelijk 
om ingeschreven te staan bij de 
gemeente. Anders bestaat uw kind 
niet voor de overheid, en dat heeft 
gevolgen. Zoals:  
• Uw kind heeft dan geen recht op 

een uitkering,
• U kunt geen zorgverzekering 

afsluiten voor uw kind,
• Uw kind kan zich niet inschrijven 

voor een opleiding, 
• Uw kind kan geen studiefinan-

ciering aanvragen,
• U kunt geen toeslagen aanvragen 

voor uw kind bij de belasting-
dienst.

(Zie ook het schema hiernaast) 

Uw kind kan dus geen beroep doen 
op deze sociale basisvoorzieningen 
zonder inschrijving bij de gemeen-
te. Met een inschrijving in het BRP 
is uw meerderjarige kind bekend 
bij de gemeente en kan dan ook 
geholpen worden met zijn of haar 
schulden. 

Het is dus belangrijk dat uw kind 
weet dat het een adres moet aan-
vragen. Maak uw kind hierop 
attent!

Briefadres
Wat als uw kind niet meer thuis 
woont en ook geen eigen woon-
adres heeft, maar van plek naar 
plek gaat om te slapen? Dus als er 
geen vaste woon- of verblijfplaats 
is? Dan heeft uw kind recht op een 
briefadres. Dat is nodig voor uw 
kind om wel ingeschreven te wor-
den in de BRP.

Formulieren om een briefadres 
aan te vragen liggen in de centrale 
hal van het stadhuis. Deze kun-
nen ingevuld in de brievenbus bij 
Burgerzaken worden gedaan.

Meer informatie 
Raadpleeg de website van de ge-
meente Almere voor meer infor-
matie en de voorwaarden.

https://www.almere.nl/wonen/burgerzaken/verhuizen/briefadres/


  Vragen over uw financiële situatie?

Startpunt Geldzaken

In deze onrustige tijden met (mogelijk) allerlei financiële verande-
ringen is het belangrijk om grip te houden op uw financiële situ-
atie. Startpunt Geldzaken van het Nibud en de Gemeente Almere 
bieden online geldplannen aan die u helpen uw geldzaken in balans 
te brengen en te houden (startpuntgeldzaken.nl/almere). Het gaat 
zowel over veranderingen in inkomsten als om een ander uitgaven-
patroon door de coronamaatregelen. 

PLANgroep

Ook tijdens de coronacrisis helpt 
PLANgroep bij vragen over 
schuldhulpverlening en andere 
financiële zaken. Wacht niet met 
vragen om hulp of advies! Meld 
u aan via het contactformulier 
op plangroeponline.nl/almere. 
PLANgroep neemt dan binnen 
twee dagen contact met u op.

De gesprekken zijn per telefoon of 
via videobellen. Heeft u vragen? 
Neem dan doordeweeks tussen 
9.00 en 17.00 contact op met 
PLANgroep via (036) 539 59 50 of 
mail naar almere@plangroep.nl.

Wetswinkel op 
afspraak te bezoeken
Vanaf 2 juni is de wetswinkel weer 
te bezoeken. Naast de telefonische 
spreekuren houden we twee keer 
per week een spreekuur op loca-
tie. Maak voor alle spreekuren een 
afspraak via de website:
• maandag spreekuur in het Forum 

in Almere Buiten;
• dinsdag telefonisch spreekuur 

(echtscheiding en overige zaken);
• woensdag telefonisch spreekuur 

(arbeidsrecht, WW, ziektewet, 
bijstand en WIA);

• donderdag spreekuur in de In-
loop in Almere Stad.

Alle spreekuren zijn van 19.00 – 
20.00 uur. De fysieke spreekuren 
mag u alleen bezoeken als u jonger 
bent dan 70 jaar en niet ziek bent. 
U komt alleen, indien nodig met 
maximaal één begeleider. 
Iedereen wast de handen bij bin-
nenkomst, houdt 1,5 meter afstand, 
geeft geen hand en blijft bij klach-
ten thuis. En wij reinigen na iedere 
afspraak de overlegruimte.

https://www.startpuntgeldzaken.nl/almere/
https://plangroeponline.nl/almere/nl-nl/home.aspx


Dienstverlening 
Sociaal Domein
Vanwege het coronavirus blij-
ven de balies in het Sociaal 
Domein voorlopig gesloten, 
maar onze dienstverlening gaat 
zo veel mogelijk door.

Uitkering aanvragen
U kunt aanvragen online doen 
via de website almere.nl. Zoals 
het aanvragen van een uitkering, 
bijzondere bijstand of individuele 
inkomenstoeslag.

Documenten Inleveren
U kunt documenten online inle-
veren via de website almere.nl. Op 
de pagina ‘Uitkeringen’ vindt u een 
uploadformulier. U kunt de stuk-
ken ook per post opsturen. Wilt u 
ze persoonlijk langs brengen? Dan 
kunt u ze in de brievenbus van het 
gemeentehuis doen.

Bellen
Heeft u vragen aan het Sociaal 
Domein? Dan kunt u bellen met 

Uitbetaaldata 
Hieronder ziet u de data waarop u 
uw uitkering ontvangt.

Juli 2020
Inleveren inkomstenformulier 
Vrijdag 10 juli
Uitbetaaldatum
Woensdag 29 juli 
Garantiedatum
Vrijdag 31 juli

Augustus 2020
Inleveren inkomstenformulier
Maandag 10 augustus
Uitbetaaldatum
Donderdag 27 augustus 
Garantiedatum
Maandag 31 augustus

September 2020
Inleveren inkomstenformulier
Donderdag 10 september
Uitbetaaldatum
Maandag 28 september 
Garantiedatum
Woensdag 30 september

Meer informatie: 
almere.nl/werkeninkomen

telefoonnummer 14 036. Ons 
Klantcontactcentrum helpt u graag 
of zorgt dat u wordt teruggebeld.

Dak- en thuislozen
Voor dak- en thuislozen is er een 
spreekuur: iedere ochtend van 9.00 
tot 12.00 uur. Speciaal voor hen is 
de balie van het Sociaal Domein 
geopend.

Nieuw telefoonnummer of 
e-mailadres?

Wij stellen het op prijs als u dit aan 
ons doorgeeft. Juist nu wij veel van 
ons werk op afstand moeten doen 
is het belangrijk dat wij u goed 
kunnen bereiken. Houd ons op de 
hoogte van wijzigingen! Zorg dat 
u bereikbaar blijft. U kunt wijzi-
gingen doorgeven via het mutatie-
formulier op onze website. U kunt 
ons ook bereiken per mail op  
info@almere.nl. Vermeld wel uw 
naam en als het kan uw klanten-
nummer.

http://www.almere.nl
http://www.almere.nl
https://www.almere.nl/werken/uitkering/betaaldata-uitkering/
https://www.almere.nl/werken/uitkering/ik-heb-een-bijstanduitkering/wijzigingen-en-bewijsstukken-doorgeven/
mailto:info%40almere.nl?subject=

