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Werk & Inkomen
Nieuw klantbelevingsonderzoek
Ook in 2020 wil Werk & Inkomen graag weten wat u vindt van onze
dienstverlening. Daarom houden we in maart weer een klantbelevingsonderzoek. Daarvoor hebben we een vragenlijst gestuurd naar circa
1.500 mensen met een uitkering. Zij zijn willekeurig gekozen uit ons
uitkeringsbestand. Heeft u een vragenlijst ontvangen? Dan waarderen
wij het zeer als u deze invult en terugstuurt. Uw deelname is belangrijk.
Uw mening helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Alvast
bedankt voor uw medewerking.
Ieder jaar voert Werk & Inkomen dit onderzoek uit. Hier leest u over de
uitkomsten van 2019.

Bedankt voor uw mening!
In maart 2019 hebben wij 1.500
Almeerse bijstandsgerechtigden
een vragenlijst gestuurd. 165 mensen (11%) vulden de vragenlijst in.
De vragen gingen over de dienstverlening van de afdeling Werk &
Inkomen. Onderzoeksbureau BMC
verzamelde de resultaten en vergeleek de cijfers met die van andere
gemeentes.

Resultaten
• Algemeen rapportcijfer Werk &
Inkomen: 7,1. Iets minder dan
vorig jaar (7,2) en ook iets minder dan andere gemeentes (7,3);
• Re-integratietraject: 6,9. Minder
dan vorig jaar (7,3) en iets minder dan andere gemeentes (7,0);
• Dienstverlening aan de balie: 7,7;
• Wachttijd: 7,2;
• Openingstijden: 7,8;
• Snelheid van antwoorden: 6,6.
Zie vervolg op volgende pagina 

 Conclusie: Almeerse bijstands-

gerechtigden beoordelen onze
dienstverlening als ruim voldoende/
goed, maar net iets minder goed
dan een jaar geleden.

Wat wilt u dat we beter doen?
Uit uw antwoorden kwamen twee
hoofdpunten naar voren waarop we
kunnen verbeteren:
1. Meer rekening houden met de
situatie van de klant.
2. Minder wisselingen van klantmanagers.

Het zijn verbeterpunten die wij
begrijpen. De laatste jaren is Werk
& Inkomen zich gaan specialiseren,
waardoor klanten soms meerdere
klantmanagers kregen. Terwijl veel
mensen liever één vast aanspreekpunt willen. We zijn nu bezig onze
werkwijze te onderzoeken en aan te
passen, waarbij we zo min mogelijk wisselen van klantmanager.
Wij horen graag van u of dit straks
beter gaat.
We willen alle deelnemers aan het
onderzoek bedanken voor hun
reacties en waardevolle tips!

Vacature
Houdt u alles graag op orde?
Word dan buurtconciërge!
Een buurtconciërge zorgt dat de buurt er mooi en schoon uitziet. Te
fiets of te voet gaat u rond en kijkt wat er moet gebeuren. Dat kan van
alles zijn. Schoffelen, planten vervangen of grind storten. Of zwerfvuil
opruimen of afval afvoeren. Ook speelt u een belangrijke sociale rol in
de buurt: u praat met de bewoners en handelt hun klachten af. Waar
nodig wijst u ze op hun eigen verantwoordelijkheid. Een veelzijdige
functie dus. En: een betaalde baan.

•
•
•
•
•

Buurtvoorlichter
worden, iets
voor u?
Buurtvoorlichters zijn de ogen
en oren van een wijk. Ze brengen
huis-aan-huis nuttige informatie.
Bijvoorbeeld informatie van de
gemeente, de politie, wijkteams of
scholen. Ze gaan in gesprek met
bewoners en vragen om hun mening. Zo betrekken ze bewoners bij
wat er speelt in de wijk en bereiken
ze meer dan (bijvoorbeeld) een
artikel in een nieuwsbrief. Organisaties zijn niet voor niets tevreden
met hun buurtvoorlichters.

Wilt u meedoen?
Buurtvoorlichting is een re-integratietraject van maximaal 24 uur
per week. Diverse buurtvoorlichters hebben betaald werk gevonden
na het traject. Tijdens het traject
krijgt u training en begeleiding.

Wat vinden we belangrijk?

Bent u sociaal vaardig en staat
u graag in contact met mensen?
Vindt u het leuk om te horen hoe
mensen over bepaalde onderwerpen denken? Dan zou u een prima
buurtvoorlichter kunnen zijn.

U kunt zelfstandig werken,
U bent sociaal ingesteld,
U voelt zich verantwoordelijk voor uw werk,
U geeft niet gauw op,
U bent nieuwgierig en leergierig.

Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met uw klantmanager. Of bel Werk & Inkomen op
telefoonnummer 14 036. n

Verder verwachten we van u dat u op tijd aanwezig bent, taken opvolgt,
duidelijk communiceert en uw uren en gebruikte materialen verantwoordt.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw klantmanager. Of bel
Werk & Inkomen op telefoonnummer 14 036. n

Uitbetaaldata

Baangericht werkt!
Leerwerktraject lassers
Onlangs was er feest bij Haprotech
Lasopleidingen B.V. Na een maand
keihard werken haalden zes kandidaten hun lasexamen. Vier van hen
kwamen binnen via team Baangericht van Werk & Inkomen.
Uit het tekort van gespecialiseerde
lassers op de arbeidsmarkt ontstond het Leerwerktraject. Samen
met Haprotech zagen gemeenten
en het UWV een mooie kans om
mensen met een uitkering aan werk
te helpen. De geslaagde kandidaten
werken inmiddels als stagiair bij
lasbedrijf Van Wijk. Iedereen die
goed werk levert, krijgt na vier weken een contract voor minimaal zes
maanden bij het bedrijf. Daarna
volgt een contract voor onbepaalde
tijd. Wij wensen de kandidaten heel
veel succes!

Praxis
Vorige maand tekende bouwmarkt
Praxis een samenwerkingsover-

Hieronder ziet u de data waarop u
uw uitkering ontvangt.

Maart 2020
eenkomst met alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Dus ook met
Flevoland, waaronder de gemeente
Almere. Afspraak is dat alle partijen zich inzetten om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen. Baangericht kijkt
uit naar de samenwerking. Almere
heeft 3 Praxisvestigingen en biedt
dus mooie kansen.

Vacatures in onze gratis app
Heeft u de gratis app van Werk &
Inkomen al geïnstalleerd? Daarmee ontvangt u automatisch alle
vaca¬tures van team Baangericht en kunt u direct solliciteren.
Daarnaast is de app handig om
informatie van de gemeente op te
zoeken. Er staat ook in op welke
dag uw uitkering wordt uitbetaald.
De app is te downloaden vanuit de
Google Play Store voor Android en
de App Store voor de iPhone.

Inleveren inkomstenformulier
Maandag 9 maart
Uitbetaaldatum
Vrijdag 27 maart
Garantiedatum
Dinsdag 31 maart

April 2020
Inleveren inkomstenformulier
Donderdag 9 april
Uitbetaaldatum
Dinsdag 28 april
Garantiedatum
Donderdag 30 april

Mei 2020
Inleveren inkomstenformulier
Maandag 11 mei
Uitbetaaldatum
Woensdag 27 mei
Garantiedatum
Vrijdag 29 mei

Juni 2020
Inleveren inkomstenformulier
Woensdag 10 juni
Uitbetaaldatum
Vrijdag 26 juni
Garantiedatum
Dinsdag 30 juni
Meer informatie:
almere.nl/werkeninkomen

Colofon

Werk vinden via de
Participatiefabriek?
De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van Stichting De
Schoor en Gemeente Almere. Het is bedoeld voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt. Wie meedoet maakt weer stappen richting een
betaalde baan … of vindt die baan zelfs!

Eigen talent
Uitgangspunt is uw eigen talent. De Participatiefabriek biedt een plek
waar u uw talent kunt gebruiken bij allerlei activiteiten. Dat kan beheer &
administratie zijn, horeca, wijkgerichte activiteiten en marketing & communicatie. U doet dat natuurlijk niet alleen. De Participatiefabriek werkt
volgens een systeem van leerling-leermeester, ofwel u wordt gekoppeld aan
een andere werkzoekende of vrijwilliger met specifieke ervaring. Daarnaast
krijgt u professionele begeleiding richting de arbeidsmarkt.
Wilt u meer weten? Kijkt u eens op de website https://departicipatiefabriek.nl/. U kunt zich aanmelden bij uw klantmanager. Of bel
Werk & Inkomen op telefoonnummer 14 036.

De nieuwsbrief Werk & Inkomen
is een uitgave van de gemeente
Almere.
Postadres:
Postbus 200
1300 AE Almere
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.
Kom dus voor 16.30 uur als u aan
de balie geholpen wilt worden)
Dak- en thuislozenspreekuur
maandag t/m vrijdag 8.30 uur 12.00 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.

