
 

De afdeling Werk & Inkomen hoort haar taken correct en snel uit te voeren. Toch kan het 

gebeuren dat u niet (geheel) tevreden bent over ons handelen. U kunt dan een klacht indienen. 

Klachten helpen ons om de dienstverlening van Werk & Inkomen kritisch te blijven volgen.  

 

Klacht of bezwaar? 

Bent u ontevreden over uw behandeling, de uitkering of de gang van zaken? Vaak is een klacht te 

verhelpen met een gesprek aan de balie Sociaal Domein of via een telefoontje naar 14 036. Wordt 

uw mondelinge klacht op die manier niet goed opgelost? Dan kunt u online of schriftelijk een 

klacht of een bezwaar indienen. 

 

1. Bezwaar  

- Bent u het niet eens met een besluit, kunt u een bezwaar indienen. Een besluit is 

bijvoorbeeld dat uw aanvraag om een uitkering is afgewezen.   

- U kunt ook een bezwaar indienen als u het niet eens bent met de manier waarop een 

besluit wordt uitgevoerd. 

- Een bezwaar kunt u maken binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden.  

 

2. Klacht 

- Bent u ontevreden over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker of over 

de werkwijze van Werk & Inkomen? Dan kunt u een klacht indienen.  

- Een klacht kunt u tot maximaal een jaar na het voorval indienen.  

- U kunt niet opnieuw klagen over zaken die al eerder als klacht in behandeling zijn 

genomen (en/of afgehandeld zijn). 

 

Bezwaarschrift 

Op www.almere.nl/bezwaar kunt u online bezwaar maken. Daar heeft u DigiD voor nodig. 

 

U kunt ook per brief een bezwaar indienen.  

In de brief (een bezwaarschrift) moet het volgende staan:  

• Uw naam, voorletters en adres 

• De datum waarop u het bezwaarschrift inzendt 

• Een omschrijving van het besluit waartegen u in bezwaar gaat 

• De reden waarom u in bezwaar gaat 

• Uw handtekening 

 

Stuur het op naar: 

College van Burgemeester en Wethouders 

T.a.v. afdeling Werk & Inkomen 

Bezwaarschriften 

Postbus 200 

1300 AE Almere 

 

 

http://www.almere.nl/bezwaar


Klacht indienen 

U kunt uw klacht online indienen op www.almere.nl/klacht. Hiervoor heeft uw DigiD nodig.  

 

U kunt uw klacht ook telefonisch indienen via 14 036 of aan de balie in het stadhuis. Per brief kan 

ook. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en beschrijf in het kort wat er gebeurd is, 

wanneer en waar. Stuur kopieën van (bewijs)stukken mee als dit mogelijk is. Stuur uw klacht naar 

Postbus 200, 1300 AE Almere. 

 

De gemeente neemt meestal eerst contact met u op om te kijken wat er aan de hand is en om er 

iets aan te doen. Daarna wordt uw klacht behandeld. U krijgt binnen 6 weken een uitspraak over 

de klacht. Lukt het de gemeente niet binnen 6 weken, dan krijgt u bericht. Uw klacht wordt dan 

binnen 10 weken behandeld. Deze maximale termijnen zijn vastgelegd in de wet. 

 

Ontevreden over de afhandeling van de klacht?  

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman. De Ombudsman houdt 

gratis spreekuur in het stadhuis, op de laatste donderdag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur 

in het Han Lammers vergadercentrum in het stadhuis. Een afspraak is niet nodig. U kunt naar het 

stadhuis komen en zich melden bij een gastheer of gastvrouw. Neem alle informatie over uw 

klacht mee.  

 

Hulp bij indienen klacht en bezwaar 

Juridisch Loket 

Marktmeesterstraat 79 

1315 GB ALMERE 

0900-8020 

 

Sociaal Raadslieden 

Allendestraat 42 

1314 SE ALMERE 

(036) 545 48 41 

www.raadsliedenalmere.nl  

 

Meer informatie? 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur) of kom langs van 8.30 uur tot 17.00 uur bij de balie Sociaal Domein in het stadhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o l o f o n 

Februari 2019 

Dit informatieblad is een uitgave van de gemeente Almere. 

Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere 

Bezoekadres: balie Sociaal Domein, stadhuis Stadhuisplein 

1, Almere 

Telefoon: 14 036 

Internet: almere.nl/werkeninkomen  

 

 Aan de tekst kan geen rechtskracht worden ontleend. 
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