
December 2018

Nieuwsbrief almere.nl/werkeninkomen

Colofon
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 je aan 
de balie geholpen wilt worden)
Dak- en thuislozenspreekuur 
maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 
12.30 uur 

almere.nl/werkeninkomen

Algemeen telefoonnummer
Wil je 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. 

Balie Sociaal Domein 
gesloten 
Op maandag 24 december is het Sociaal Domein van de gemeente geslo-
ten. Ook beide Kerstdagen zijn wij niet open. Op donderdag 27 december 
kunt u weer terecht bij onze balie en voor afspraken.

Werk & Inkomen

Vraag geld 
aan uit het 
Woonlastenfonds
Hebt u een laag inkomen en huurt 
u een woning? Dan kunt u mis-
schien geld krijgen uit het Woon-
lastenfonds. Elk jaar beoordeelt de 
gemeenteraad weer opnieuw of het 
Woonlastenfonds doorgaat. Let op: 
aanvragen kan tot 31 december 
2018! Kijk op almere.nl/werkenin-
komen voor alle voorwaarden. n

Op zoek naar nieuw 
werkgeluk

Wil jij werken bij Inditex?
WE ZOEKEN DISTRIBUTIEMEDEWERKERS!
Voor deze functie hoef je geen ervaring in de logistiek te hebben. Je wordt 
door Inditex opgeleid. Belangrijk voor Inditex is vooral of je past binnen de 
cultuur van dit bijzondere familiebedrijf. Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar mensen met de volgende vaardigheden en competen-
ties:
• in staat om fulltime in een 5-ploegenrooster mee te draaien (24/7)
• een enthousiaste en optimistische houding
• je spreekt minimaal redelijk Engels
• fysiek fit: in staat zijn om 8 uur lang staand werk te verrichten
• je kan eventueel 3 weken full-time naar Spanje om opgeleid te worden.

Wat maakt dit een leuke vacature?
• Op contract bij de werkgever zelf
• Bij gedrevenheid, mogelijkheid om door te groeien
• 40 uur per week
• Werkdagen maandag t/m zondag in een 5 ploegen rooster (dus ook in de

nachten).
• Bereikbaar met het OV

Heb je interesse? Neem contact 
op met Baangericht, 
baangericht@almere.nl of 14 036.n

Inditex is de grootste fashion 
retailer ter wereld, met meer dan 7400 
winkels in 96 landen. Het Spaanse 
familiebedrijf bestaat uit acht merken, 
namelijk: Zara, Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Zara Home en Uterque.
Op dit moment bouwt Inditex aan een 
nieuw distributiecentrum bij Lelystad 
Airport, dat in 2019 operationeel 
wordt. De werving voor dit 
distributiecentrum is nu in volle gang.

Vorige maand organiseerden 
Werk & inkomen en UWV sa-
men de banenmarkt ‘Op zoek 
naar nieuw werkgeluk’. Ruim 
140 werkzoekenden waren 
uitgenodigd om in contact te 
komen met zo’n 25 werkgevers. 
Het event vond plaats in de 
trouwzaal van de gemeente.

Bedoeling was om mensen met 
een administratieve achtergrond 
kennis te laten maken met andere 

branches. Door automatisering 
verdwijnen er  namelijk veel admi-
nistratieve banen terwijl er wel veel 
andere banen zijn te vinden. De 
aanwezigen konden een workshop 
volgen, een pitch van een werkge-
ver bijwonen of met werkgevers in 
gesprek gaan.  Met succes, want er 
zijn veel vervolgafspraken  gemaakt 
tussen werkgevers en kandidaten.

Ook volgend jaar zullen wij re-
gelmatig dit soort banenmarkten 

organiseren. Namens Werk & 
Inkomen zorgt Baangericht daar-
voor. Baangericht is een samen-
werkingsverband van gemeente 
Almere en Randstad. Door op die 
manier kennis en krachten te bun-
delen verwachten we meer kansen 
te kunnen bieden aan mensen met 
een uitkering.
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Werk & Inkomen
Balie Sociaal Domein 
gesloten
Op maandag 24 december is het Sociaal Domein van de gemeente geslo-
ten. Ook beide Kerstdagen zijn wij niet open. Op donderdag 27 december 
kunt u weer terecht bij onze balie en voor afspraken.

Vorige maand organiseer-
den Werk & inkomen en UWV 
samen de banenmarkt ‘Op 
zoek naar nieuw werkgeluk’. 
Ruim 140 werkzoekenden waren 
uitgenodigd om in contact te 
komen met zo’n 25 werkgevers. 
Het event vond plaats in de 
trouwzaal van de gemeente.

Bedoeling was om mensen met 
een administratieve achtergrond 
kennis te laten maken met andere 
branches. Door automatisering 

verdwijnen er  namelijk veel admi-
nistratieve banen terwijl er wel veel 
andere banen zijn te vinden. De 
aanwezigen konden een workshop 
volgen, een pitch van een werkge-
ver bijwonen of met werkgevers in 
gesprek gaan.  Met succes, want er 
zijn veel vervolgafspraken  gemaakt 
tussen werkgevers en kandidaten.
Ook volgend jaar zullen wij re-
gelmatig dit soort banenmarkten 
organiseren. 
Namens Werk & Inkomen zorgt 
Baangericht daarvoor. Baangericht 

is een samenwerkingsverband van 
gemeente Almere en Randstad. 
Door op die manier kennis en 
krachten te bundelen verwachten 
we meer kansen te kunnen bieden 
aan mensen met een uitkering.

Op zoek naar nieuw werkgeluk
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Uitbetaaldata 
Nieuwe bijstandsbedragen
De bijstandsbedragen zijn per 1
januari een klein beetje verhoogd.
Dit is omdat de bedragen worden
aangepast aan de inflatie en het
wettelijke minimuminkomen.
Meer informatie op
 www.almere.nl/werkeninkomen

Hieronder zie je de data waarop je 
jouw uitkering ontvangt. 

December 2018 
Uitbetaaldatum 
Maandag 24 december
Garantiedatum 
Maandag 31 december

Januari 2019
Inzenden Inkomstenformulier
Donderdag 10 januari 2019
Uitbetaaldatum
Maandag 28 januari 2019
Garantiedatum
Donderdag 31 januari 2019

Februari 2019
Inzenden Inkomstenformulier
Vrijdag 8 februari 2019
Uitbetaaldatum
Maandag 25 februari 2019
Garantiedatum
Donderdag 28 februari 2019

Meer informatie: 
almere.nl/werkeninkomen

Voorwaarden Gefeliciteerd! Je mag nu de weg 
op en je stagecontract wordt 
omgezet in een arbeidscontract 
voor 32 uur per week voor 
minimaal een jaar. 

Voor dit opleidingstraject hoef 
je niet te betalen, ook niet als je 
herexamen(s) nodig hebt of niet 
zou slagen. De kosten worden 
dus niet verrekend met je loon 
of teruggevorderd. De enige 
voorwaarde die wij stellen is dat 
je je 100% inzet om dit unieke 
opleidingstraject tot een succes te 
maken.

Heb je interesse? 
Neem dan contact op met Frits 
Riesebos, Accountadviseur 
Transport & Logistiek van Werk & 
Inkomen, telefoon 06-55292745.n

(Bij)geschoold tot 
vrachtwagenchauffeur?
De transportsector is hard op zoek naar vrachtwagenchauffeurs. Werk 
& inkomen wil daarbij helpen en biedt werklozen uit Almere de kans om 
vrachtwagenchauffeur te worden. Via omscholing, bijscholing of een 
complete opleiding als dat nodig is. Terwijl je 4 tot 6 maanden (betaald) 
stage loopt bij een transportbedrijf haal je ondertussen je rijbewijs C 
of CE. Daarna krijg je een contract als vrachtwagenchauffeur en ben je 
verzekerd van een toekomst in de logistieke sector.

Zorg dat u goed verzekerd bent!

Voordelen van de collectieve 
zorgverzekering van Menzis
en de gemeente Almere

• U kunt terecht in elk ziekenhuis
en kiest zelf uw huisarts en
tandarts (uitzondering hierop zijn
privé-klinieken).

• Eigen risico gespreid betalen of
verzekeren: géén grote bedragen
in een keer.

• Alle Almeerders met een laag
inkomen zijn welkom. Ook bij een
mindere gezondheid.

• Ontvangt u een
bijstandsuitkering? Dan wordt
uw premie verrekend met uw
bijstandsuitkering. Zo wordt uw
zorgpremie altijd betaald.

• Extra vergoedingen voor onder
andere brillen, contactlenzen,
tandartskosten, ziekenvervoer,
fysiotherapie, en de eigen
bijdragen voor huishoudelijke
hulp.

• De gemeente Almere betaalt
mee aan uw premie en u krijgt
collectiviteitskorting van Menzis.

De gemeente Almere betaalt 
in 2019 extra mee aan uw
zorgpremie

U kunt bij GarantVerzorgd kiezen 
uit drie aanvullende verzekeringen 
en drie tandverzekeringen.

• Kiest u voor GarantVerzorgd 1,
dan betaalt de gemeente 5 euro
per maand mee.

• Kiest u voor GarantVerzorgd 2,
dan betaalt de gemeente 12 euro
per maand mee.

• Kiest u voor GarantVerzorgd 3,
dan betaalt de gemeente 30 euro
per maand mee.

Doet u mee?
Met een bijstandsuitkering kunt 
u sowieso meedoen met deze 
zorgverzekering, maar ook als 
u iets meer verdient. Kijk voor 
alle informatie op almere.nl/
zorgverzekering
Aanmelden kan via 
gezondverzekerd.nl/almere. 
Daar vindt u ook de premies en 
vergoedingen.

Hulp nodig?
Bel met de Overstapcoach van 
Menzis: 0882224080 
(lokaal tarief).

Of kom naar een van onze 
spreekuren:
• Woensdag 19 december: Stadhuis

(Sociaal Domein),
Stadhuisplein 1, Almere Stad

• Vrijdag 21 december: Corrosia
(gebiedskantoor),
Markt 43, Almere Haven

U kunt gewoon binnen lopen, u 
hoeft u niet van tevoren aan te 
melden.
Wij kunnen u beter helpen als u het 
volgende meeneemt:
• Uw huidige verzekeringspolis.
• Uw BSN en dat van uw

(eventuele) kinderen (staat o.a. op
identificatiebewijs)

• Uw bankrekeningnummer.
• Uw salaris- of

uitkeringsspecificatie.

U kunt ook bellen met de 
Overstapcoach van Menzis: 
0882224080 (lokaal tarief)

De gemeente Almere biedt samen met Menzis een collectieve zorgver-
zekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Deze verzekering 
heet GarantVerzorgd. De gemeente betaalt iedere maand mee aan de 
premie.

Waarom deze 
zorgverzekering?

Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen betaalt de gemeente 
Almere mee aan deze collectieve 
zorgverzekering. Zo willen wij 
ervoor zorgen dat de kosten 
betaalbaar blijven. En dat ook 
Almeerders met een laag inkomen 
de zorg kunnen krijgen die nodig 
is.

Ontwikkeling collectieve 
zorgverzekering

Het komende jaar (2019) 
is het laatste jaar van deze 
zorgverzekering bij Menzis. Menzis
heeft het contract met de gemeente 
Almere opgezegd. De verzekering 
loopt door tot 1 januari 2020.

Op dit moment onderzoeken wij de 
mogelijkheden om ook vanaf 2020 
een collectieve zorgverzekering 
voor Almeerders met een laag 
inkomen aan te bieden. Daarover 
weten wij meer vóór de zomer van 
2019.

Als u verzekerd bent via deze 
zorgverzekering, en hetzelfde 
verzekerd wilt blijven in 2019,
hoeft u nu niets te doen.
Als u mee wilt doen aan deze 
zorgverzekering in 2019, kunt u 
zich gewoon aanmelden.
Houdt u er rekening mee dat het 
voor 1 jaar is.n

•  Je bent in bezit van rijbewijs B
• Je hebt minimaal 2,5 jaar rijervaring
•  Je bent flexibel en ook ’s ochtends 

vroeg en ’s avonds beschikbaar
• Je spreekt Nederlands
• Je bent fysiek in orde

    Verloop van het traject
•  Sollicitatiegesprek met gemeente en 

werkgever
•  Proefweek bij de werkgever en een 

testdag in Gouda bij het Sectorinsti-
tuut Transport- en Logistiek (STL). 
STL brengt advies uit aan de werkge-
ver

•  Start van je stage bij de werkgever. Dit 
is een transportbedrijf in Almere of 
omgeving. De stage duurt de hele week 
en kan 4 tot 6 maanden duren, afhan-
kelijk van hoe lang het duurt voor je je 
rijbewijs hebt gehaald. Je stage vindt 
plaats met behoud van uitkering, maar 
na minimaal 2 maanden ga je wel loon 
ontvangen volgens de Flextensierege-
ling.

•  Terwijl je stage loopt, volg je een rijop-
leiding bij een rijschool in Almere of 
omgeving. Het gaat om Rijbewijs C of 
CE, afhankelijk van wat de werkgever 
vraagt. Je opleiding vindt plaats onder 
stagetijd en zal 1 á 2 dagen per week in 
beslag nemen.

•  Je doet examen. We gaan er niet van 
uit natuurlijk, maar indien nodig mag 
je 2x herexamen doen.

•  Ben je geslaagd voor de opleiding? 
Gefeliciteerd! Je mag nu de weg op en 
je stagecontract wordt omgezet in een 
arbeidscontract voor 32 uur per week 
voor minimaal een jaar. 

STAP OVER! 
Op de collectieve 

zorgverzekering van de 
gemeente Almere en Menzis

De gemeente betaalt mee 
aan de premie.

Voor dit opleidingstraject hoef je niet 
te betalen, ook niet als je herexa-
men(s) nodig hebt of niet zou slagen. 
De kosten worden dus niet verrekend 
met je loon of teruggevorderd. De 
enige voorwaarde die wij stellen is 
dat je je 100% inzet om dit unieke 
opleidingstraject tot een succes te 
maken.

   Heb je interesse? 
Neem dan contact op met Frits 
Riesebos, Accountadviseur Transport 
& Logistiek van Werk & Inkomen, 
telefoon 06-55292745. n

Best moeilijk...opeens nee 
zeggen tegen werkgevers!

Voor de 31-jarige Shafiera heeft het 
event ‘Op zoek naar nieuw werkgeluk’ 
zijn naam absoluut waargemaakt. Zij 
is helemaal gelukkig met haar nieuwe 
baan. Als alleenstaande ouder met vier 
kinderen had ze moeite om werk te 
vinden. Haar adviseur van Baangericht 
nodigde haar uit voor het event. “Ik 
vind het een heel goed event, omdat het 
persoonlijk was, je kon je gezicht laten 
zien. dat is toch heel anders dan een 
briefje of een cv opsturen. Ik denk dat 
ik met de helft van de werkgevers heb 
gesproken, toen was de tijd voorbij.” 

Na het weekend werd ze gebeld door 
uitzendbureau Secretary Plus. Dezelfde 
week had ze een sollicitatiegesprek bij 
een financieel bedrijf in Almere en kon 
ze aan de slag als office manager voor 
24 uur per week. Afspraken en vergade-
ringen plannen, bezoekers aanmelden, 
lunches regelen. “Voor mij is dit de 
ideale baan, full time zou voor mij lastig 
zijn met m’n kinderen en ik verdien nu 
genoeg om uit de uitkering te komen.” 
Van Shafiera dus niets dan lof voor het 
event…op één ding na. “Na Secretary 
Plus werd ik ook nog gebeld door an-
deren. Best moeilijk … moest ik opeens 
nee zeggen tegen werkgevers.” n

Vervolg van pagina 1


