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Uitslag klantbelevingsonderzoek
Ieder jaar vragen wij u wat u vindt van onze dienstverlening. Dat doen 
wij altijd in het voorjaar. Wij sturen dan 1.500 mensen met een uitkering 
in Almere een vragenlijst. Ook in maart 2020 hebben wij die vragenlijst 
gestuurd, net toen de coronacrisis uitbrak. Ondanks de vreemde 
en onzekere tijd hebben toch 225 van u de vragenlijst ingevuld en 
teruggestuurd. Hartelijk dank!

Werk & Inkomen

Wij zijn ook blij met de resultaten. 
U gaf onze dienstverlening 
namelijk gemiddeld een 7,5. Dat is 

een mooi cijfer en iets hoger dan 
vorige jaren. In 2019 was het 7,1, in 
2018 7,2. 

Wat wilt u dat wij beter doen?
Uit uw antwoorden kwamen twee 
belangrijke verbeterpunten:
1. Meer rekening houden met de 

situatie van de klant.
2. Minder wisselingen van klant

managers.
Dat zijn verbeterpunten die 
wij begrijpen. De laatste jaren 
is Werk & Inkomen zich gaan 
specialiseren, waardoor klanten 
soms verschillende klantmanagers 
krijgen. Terwijl veel mensen liever 
een vast aanspreekpunt willen. 
We zijn nu bezig onze werkwijze 
onder zoeken en aan te passen, 
waar bij we zo min mogelijk 
wisselen van klantmanager. We 
horen graag van u of dat straks 
beter gaat.

Bedankt voor uw mening!
We willen alle deelnemers aan het 
onderzoek bedanken voor hun 
reacties en waardevolle tips!

Welke cijfers geeft u?
De belangrijkste resultaten van dit jaar zijn:
• Dienstverlening aan de balie:  7,8 (vorig jaar 7,7)
• Wachttijd:  7,6 (vorig jaar 7,2)
• ReIntegratietraject:  7,3 (vorig jaar 6,9)
• Consulenten:  7,3 (vorig jaar 7,0)
• Snelheid van antwoorden:  7,2 (vorig jaar 6,6)
Samengevat: u geeft ons goede cijfers, die steeds net iets beter zijn dan 
vorig jaar.



Collectieve zorgverzekering voor 
Almeerders met een laag inkomen

Vorig jaar hebben wij u per brief laten weten dat Menzis in de gemeente 
Almere wil stoppen met het aanbieden van de collectieve zorg
verzekering voor minima, de gemeentepolis. De gemeente is op zoek 
gegaan naar een andere aanbieder voor deze zorgverzekering. Dat is 
nog niet gelukt. 

Start Voedselbank Almere
In het verleden waren de supermarkt, meubels, witgoed en tweede
hands kleding ondergebracht bij Stichting VLA. Vanaf augustus 2020 
is het voedselgedeelte/de supermarkt overgenomen door Stichting 
de Voedselbank Almere. De vertrouwde dienstverlening van VLA blijft 
overeind.

Menzis heeft mede vanwege 
de coronacrisis aangeboden de 
gemeente polis nog één keer aan 
te bieden. De gemeente gaat in 
2021 weer op zoek naar een andere 
aanbieder voor deze zorgverzekering.

De gemeentepolis is een zorg
verzekering voor inwoners met een 
inkomen of uitkering tot 130% 
van het sociaal minimum. De 
gemeente vindt dat iedereen zich 
goed moet kunnen verzekeren, 
ook als u een laag inkomen hebt. 
Daarom betaalt de gemeente mee 
voor Almeerders die een “Garant 

Verzorgd”zorgverzekering via 
Menzis hebben. 
Bij die verzekering is iedereen uit 
Almere met een laag inkomen en 
hoge zorgkosten welkom. Goed om 
te weten; voor deze gemeentepolis 
accepteert Menzis iedereen, ziek of 
gezond, en zonder medische keuring.

In november ontvangt u van de 
gemeente een brief met uitgebreide 
informatie over deze gemeentepolis 
en de nieuwe premies. Wilt u nu 
alvast kijken of deze gemeentepolis 
voor u interessant kan zijn? Kijkt u 
dan op gezondverzekerd.nl/almere

Het voordeel is de verruiming 
van de inkomensgrens, waardoor 
voortaan nog meer Almeerders 
gebruik kunnen maken van voedsel 
hulp via de Voedselbank Almere. 
Bij de Voedselbank kunt u terecht 
voor basisboodschappen in de 
supermarkt. U krijgt een pasje 
met een budget waarmee u kunt 
winkelen in de supermarkt van de 
Voedselbank. De hoogte van dat 
budget hangt af van de gezins
samenstelling. 

De nieuwe voorwaarden zijn:
• Alleenstaand: u woont in Almere 

en hebt minder dan € 230 per 
maand vrij te besteden.

• Huishouden van meer dan 1 
persoon: bent u niet alleen, dan 
moet u bij dit bedrag € 95 per 
gezinslid optellen.

Aanmelden kan via een hulp
verlener, zoals het wijkteam of 
maat schappelijk werk.

Noodpas
Als de nood erg hoog is kan ook 
een tijdelijke noodpas worden 
verstrekt. Het aanvraagformulier 
vindt u op de website 
voedselbankalmere.nl.
Aarzel niet u aan te melden. Het helpt 
echt en u bent van harte welkom.
Moeite met invullen? Meldt u dan 
bij de balie van de Voedselbank. 
We helpen u graag.
De Voedselbank Almere werkt 
nauw samen met stichting VLA. 
Die zorgt voor tweedehands 
kleding en meubels en witgoed. 
Ook worden er cursussen gegeven 
en spreekuren gehouden.

Voedselbank Almere en Stichting 
VLA vindt u aan de Steiger 122.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

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

Oktober 2020
Inleveren inkomstenformulier: 
Vrijdag 9 oktober
Uitbetaaldatum: 
Woensdag 28 oktober
Garantiedatum: 
Vrijdag 30 oktober

November 2020
Inleveren inkomstenformulier: 
Dinsdag 10 november
Uitbetaaldatum: 
Donderdag 26 november
Garantiedatum: 
Maandag 30 november

December 2020
Inleveren inkomstenformulier: 
Maandag 7 december
Uitbetaaldatum: 
Donderdag 24 december
Garantiedatum: 
Donderdag 31 december

Meer informatie: 
almere.nl/werkeninkomen

http://gezondverzekerd.nl/almere
http://voedselbankalmere.nl
https://www.almere.nl/werken/uitkering/betaaldata-uitkering/


Terugmelding 
verblijf buiten
land niet meer 
aan de balie
Vanwege corona en de gezondheid 
van de medewerkers hoeven 
mensen zich na verblijf in het 
buitenland niet meer te melden aan 
de balie. U kunt nu uzelf online 
of per mail/post terug melden. 
Gebruik daarvoor het formulier 
‘Terugmelding verblijf buitenland’ 
dat u van ons hebt ontvangen toen 
u vakantie aanvroeg. Dat formulier 
+ bewijsstukken kunt u inleveren 
per mail, per post of op het 
uploadformulier op onze website 
(almere.nl/werken/uitkering/
ikhebeenbijstanduitkering/
verblijfbuitenalmere/).Als ik later groot ben

In de vorige editie van deze nieuwsbrief stond een artikel over onze 
brievenbus, waar kinderen en jongeren tot 18 jaar in Almere hun 
dromen kunnen posten via een mail, Whatsapp, Facebook, Instagram óf 
een ansichtkaart in de brievenbus in de bibliotheek.

Spreekuren op afspraak
Bij het uitgaan van de vorige 
nieuwsbrief hadden wij vanwege 
corona geen fysieke spreekuren. 
Inmiddels hebben wij die weer in 
de bibliotheken in Stad, Haven, 
Poort en Buiten. Deze spreekuren 
zijn alleen op afspraak. Heeft uw 
kind een droom (of een vraag) 
en wil hij/zij dat wij meedenken 
en meehelpen om die droom te 
bereiken? Neem dan contact met 

ons op en maak een afspraak via:
• Almere Stad, bel 06 22 37 88 63 
• Almere Buiten, Tussen de 

Vaarten of Hout:  
bel 06 40 18 85 36 

• Almere Haven of Poort:  
bel 06 52 52 00 21

Op zoek naar leuke en/of 
leerzame activiteiten voor 
kinderen en jongeren?

Op de vernieuwde website van 
alsiklatergrootbeninalmere.nl 
vindt u nu ook heel veel leuke 
en/of leerzame activiteiten 
voorkinderen en jongeren. Er kan 
worden gezocht op soort activiteit, 
stadsdeel, kosten en leeftijd. 
Steeds meer organisaties zetten 
hun aanbod op de site, waar door 
het vinden van zinvolle tijds
besteding voor uw kind steeds 
makkelijker is!

http://almere.nl/werken/uitkering/ik-heb-een-bijstanduitkering/verblijf-buiten-almere/
http://almere.nl/werken/uitkering/ik-heb-een-bijstanduitkering/verblijf-buiten-almere/
http://almere.nl/werken/uitkering/ik-heb-een-bijstanduitkering/verblijf-buiten-almere/
http://alsiklatergrootbeninalmere.nl


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. 

Vanwege het Coronavirus is de 
balie Sociaal Domein nog steeds 
zeer beperkt geopend. Onze 
medewerkers voeren gesprekken 
zoveel mogelijk telefonisch.

Wilt u een uitkering of 
bijzondere bijstand aanvragen?

Dat kan online, via de snelbalie op 
de website van de gemeente.

Heeft u vragen voor Werk & 
Inkomen?

Belt u ons dan op telefoonnummer 
14 036. Ons Klantcontactcentrum 
helpt u graag of zorgt dat u wordt 
teruggebeld. Dit geldt ook voor 
zelfstandigen die vragen hebben 
over een uitkering.

Wilt u iets inleveren?
Dat kan online via de website. Op 
de pagina ‘Uitkeringen’ vindt u 

een uploadformulier (almere.nl/
werken/uitkering/). U kunt stukken 
ook per post opsturen. Wilt u 
stukken persoonlijk langs brengen? 
Dan kunt u ze in de brievenbus van 
het gemeentehuis stoppen.
U kunt niet meer langskomen bij 
de balie.
Wij danken u voor uw begrip en 
medewerking.

Bent u dak of thuisloos? Of 
heeft u geen computer?

Alleen in dat geval helpen wij u aan 
de balie, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Wilt u hulp of advies bij 
schulden?

Meld u zich aan online aan bij 
PLANgroep (almere.nl/werken/
schulden/). U kunt ook bellen via 
(036) 539 59 50.

Het wijkteam is er voor u wanneer 
u vragen of problemen heeft 
waar u zelf niet uit komt. Ook 
als u goede ideeën heeft voor uw 
wijk of als u anderen in uw buurt 
graag wilt helpen, kunt u contact 
opnemen met het wijkteam. Dat 
kan altijd telefonisch via 14 036 of 
via het online meldingsformulier. 
Op sommige locaties zijn er ook 
inloopspreekuren waar u terecht 
kunt.

Sommige wijkteams starten 
deze maand weer met inloop
spreekuren en administratieve 
spreekuren in de wijk. Dit lukt 
helaas nog niet bij alle wijkteams. 

De locatie heeft niet overal 
voldoende ruimte om de RIVM
maatregelen toe te passen tijdens 
een vrije inloop.

Zijn er bij uw wijkteam nog 
geen inloopspreekuren, maar 
wilt u wel graag afspreken met 
een wijkwerker? Dan kunt u dit 
telefonisch aangeven en kan er 
een afspraak gemaakt worden 
bij het wijkteam op kantoor. Op 
wijkteams.almere.nl kunt u zien 
of en wanneer er bij uw wijkteam 
inloopspreekuren zijn.

Balie Sociaal Domein gesloten

Contact met het wijkteam

http://almere.nl/werken/uitkering/
http://almere.nl/werken/uitkering/
http://almere.nl/werken/schulden/
http://almere.nl/werken/schulden/
http://wijkteams.almere.nl

