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Wegwijs in regelingen en 
voorzieningen in Almere



Welkom!

• Regelingen en toeslagen voor kinderen

• Algemene regelingen en toeslagen

• Voorzieningen

• Sociale contacten

• Coaching



Regelingen en toeslagen voor kinderen
Denk bijvoorbeeld aan:

Jeugdsportfonds

• Contributie sportlidmaatschap van kinderen 4 t/m 17 jaar. Ook 

zwemles A diploma

• Minimuminkomen of schuldhulpverlening

• Via hulpverlener, leerkracht of arts

Jeugdcultuurfonds

• Contributie cultuurlidmaatschap (bv. muziek, toneel) 

van kinderen 4 t/m 18 jaar.

• Minimuminkomen of schuldhulpverlening.

• Via hulpverlener, leerkracht of arts



Nationaal fonds kinderhulp

• Ondersteuning bij kosten voor kinderen (school, kleding, sport etc.) 

aanvraag via hulpverlener school, wijkteam

Kijk op: www.kansenvoorallekinderen.nl

Wensjes Almere

• Stichting wensjes helpt mensen tijdelijk te voorzien van kleding, 

spullen, een luisterend oor, advies en doorverwijzing en soms ook 

voedsel. Ook organiseert Wensjes soms uitjes voor kinderen.

vervolg



Aanvulling kosten kinderopvang

• Vult de kinderopvangtoeslag aan tot 100% van de kosten van 

kinderopvang.

Voorwaarden: 

• Uitkering (bijstand, ANW, IOAW, IOAZ) van de gemeente Almere en 

volgt een traject naar werk of inburgering, of

• Tienermoeder, ontvangt een bijstandsuitkering en volgt een 

opleiding, of

• Inkomen uit arbeid, aangevuld met een bijstandsuitkering.

Via aanvraagformulier op website gemeente Almere



Bijzondere bijstand 

Voorwaarden: 

• Laag inkomen en weinig vermogen. Niet per se uitkering.

• Kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.

• Niet of alleen gedeeltelijk recht op vergoeding door andere 

instantie.

• De kosten zijn noodzakelijk.

• Factuur niet ouder dan 2 maanden.

• Gratis of als lening

Algemene regelingen en toeslagen



Vervolg Bijzondere bijstand

• Meubels/witgoed, verhuiskosten, medische kosten, reiskosten, 

bewindvoering. 

• Niet bij voorliggende voorziening (individuele inkomenstoeslag).

• Vermogen: bijv. spaargeld, een boot of een caravan. 

• Standaardbedragen voor duurzame goederen (koelkast, meubilair, 

inrichtingskosten). https://www.almere.nl/werken/rondkomen-

met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand/

• Andere optie: Fonds Bijzondere Noden

http://www.bijzonderenodenalmere.nl/) max 120% bijstandsnorm.

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand/
http://www.bijzonderenodenalmere.nl/


Waar kom ik voor in aanmerking?

Kijk op : https://www.berekenuwrechtplus.nl

• Bvb. Individuele inkomenstoeslag

• Woonkostentoeslag

• Bijzondere bijstand

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Voor meer informatie financiële regelingen: 

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-laag-inkomen/

Voor meer informatie regelingen voor kinderen:

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-laag-inkomen/alle-

kinderen-doen-mee/

http://www.berekenuwrechtplus.nl/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-laag-inkomen/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-laag-inkomen/alle-kinderen-doen-mee/


Voedsel Loket Almere (VLA)

• Pasje om te winkelen in de supermarkt

• Ook meubel- en witgoedloket, kleding en speelgoed

Voorwaarden:

Na betaling vaste lasten weinig geld over om van te leven:

Minder dan:

170 euro 1 volwassene

60 euro extra voor elke extra volwassene

50 euro extra voor elk kind

Hulptraject: er moet perspectief in zitten, op basis van persoonlijke 

situatie en wekelijkse updates



Voorzieningen
Schulden? 
(Beginnende) schulden? Kijk op: 

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

Of ga naar Plangroep:

Hulp bij financiële problemen, ook preventief (advies)

maandag tot en met vrijdag open inloopuren van 9.00 tot 11.30 uur 

en van 13.00 tot 15.30 uur (Stadhuis).

Plangroep is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch 

bereikbaar via telefoonnummer (036) 539 59 50.

Werkwijze: Inloop bij stadhuis Invullen van digitale vragenlijst en 

aansluitend gesprek.

https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/


Voorwaarden schuldhulp

Schulddienstverlening is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Onder meer: 

• U mag geen nieuwe schulden maken

• U moet er alles aan doen om zoveel mogelijk te verdienen. Als u 

kunt werken dan moet u blijven werken. Heeft u geen werk, dan 

moet u actief op zoek naar werk (niet wanneer 100% 

arbeidsongeschikt)

• U bent verplicht om uw schulddienstverlener te informeren over 

alles dat van belang is voor de regeling (verhuizing, nieuwe baan).



Hulp bij administratie
bijvoorbeeld:

Administratief spreekuur wijkteam

• Administratie ordenen, brieven uitleggen, (digitale) aanvragen.

• Inloopspreekuren en in sommige wijkteams op afspraak

‘t Gilde

• Hulp bij geldzaken, administratie, (inkomsten)belasting, bezwaar.

• Voorwaarde max 25.000 euro (1persoons huishouden) en 35.000 

euro (2persoons huishouden) gilde@vmca.nl of 036 – 534 60 27

mailto:gilde@vmca.nl


Wijkteam 

Wijkteam: Administratief spreekuur

Dinsdag  10.00 - 12.00 uur

Regenboogweg 45 (laag noodgebouw op schoolplein 'Het 

Spectrum')

Wijkteam: Inloopspreekuur

Woensdag 9.00 - 11.00 uur

Gezondheidscentrum De Compagnie, Balistraat 1



Juridisch advies 

Juridisch Loket

• Gratis juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en 

weinig vermogen. NB 26.400-37.300 euro.

• Vragen over ontslag, contracten, echtscheiding, alimentatie, huren, 

en nog meer. Verwijzing gesubsidieerde rechtshulp.

• Contact via: spreekuren, telefonisch (0900 nummer), e-mail

• Inloopspreekuur: Marktmeesterstraat 79: dinsdag 14.00 - 16.00 en 

donderdag van 09.00 - 11.00 uur

https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/

Denk ook bijvoorbeeld aan de wetswinkel: 

http://www.wetswinkelalmere.nl/

https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/


Taalprojecten onder andere:

• Taal in de Wijk in EveNaarHuis, groepsgericht taalles lezen, 

schrijven en spreken (1-2 uur les p/wk, kosten 5 - 10 euro p/ mnd)

• Correctiehulp (t Gilde) : corrigeren van teksten op schrijf- en 

taalfouten, géén les, voor mensen die geschreven Nederlands 

onvoldoende beheersen

• Samenspraak: conversatieles  t Gilde (VMCA) Wekelijks 1-2 uur 

praten bij de anderstalige thuis over alledaagse onderwerpen 

• Taal in Huis VMCA: Individuele begeleiding door vrijwilligers voor 

laaggeletterden.

Kom je er niet uit? Ga voor meer informatie langs bij het wijkteam



Mantelzorg

Zorgt u voor een familielid of kind met een beperking of chronische 

ziekte? Dan bent u mogelijk mantelzorger. Ook een kind dat voor een 

chronisch zieke ouder of broer of zus zorgt kan (jonge) mantelzorger 

zijn.

• Steun, tips, ervaringen delen, ontspanning

https://www.mantelzorgpleinalmere.nl/ (allerhande informatie, tips, 

bijeenkomsten voor jonge en volwassen mantelzorgers)

http://www.vmca.nl/mantelzorgers/themas/jonge-mantelzorgers

https://www.mantelzorgpleinalmere.nl/
http://www.vmca.nl/mantelzorgers/themas/jonge-mantelzorgers


Sociale contacten

• Activiteiten buurthuis EveNaarHuis (zoals koffieochtend, schilderen, 

boekenuitleen of bvb. kinderkoken, muziek)

• Informeer bij het wijkteam voor activiteiten in de wijk. Een aantal 

activiteiten staan ook op de facebook pagina van wijkteam Buiten Oost.

• Zelf vrijwilligerswerk gaan doen? Kijk op de vrijwilligers-vacaturebank  

www.vmca.nl/vacaturebank

• Hulp krijgen van een vrijwilliger? Zoals een maatje, of ondersteuning in 

het gezin bij bvb rouw en verlies (VMCA burennetwerk, of 

www.humanitas.nl). Ga voor advies hierover naar het wijkteam.

http://www.vmca.nl/vacaturebank
http://www.humanitas.nl


Coaching / persoonlijke ontwikkeling

• Volwassenen

Wijkteam: groepen thema bv. eigen kracht, leren opkomen 

voor jezelf

• Kinderen

Coach4you (groep 8, klas 1 VO)

Een steuntje in de rug bij de overstap naar de middelbare school

Info: Karolien Hollanders 06-36070337 of k.hollanders@vmca.nl

mailto:k.hollanders@vmca.nl


Coaching voor kinderen (vervolg)

Playing for success (vanaf groep 5)  http://playingforsuccess.asg-almere.nl

Weekend academie (leeftijd 10-15)  http://www.weekendacademie.nl/

Zomerschool (groep 4 t/m 8)  http://zomerschool.asg-almere.nl/

Match, Back up, Gezin en verlies— Humanitas (leeftijd 0-24)      

mmhttps://www.humanitas.nl/afdeling/almerezeewolde/activiteiten

http://playingforsuccess.asg-almere.nl/
http://www.weekendacademie.nl/
http://zomerschool.asg-almere.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/almerezeewolde/activiteiten


Behoefte aan een gratis informatief huisbezoek? 
Tel. nr. 0648577490 of mail naar: j.netjes@vmca.nl

Meer informatie? Kom langs bij het wijkteam.


