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De pilot die de gemeente sinds 1 juni doet door een 
belastingadviseur op het Werkplein in te zetten, heeft al direct
resultaat opgeleverd. 
In de periode juni t/m oktober zijn 80 klanten geholpen, waarvan er 
49 recht hadden op teruggave van de belastingdienst. In totaal gaat 
het hierbij om meer dan € 110.000,-! 

De pilot loopt ook in november nog, dus het totaalbedrag zal 
uiteindelijk nog hoger zijn.
Klanten van het Werkplein die een inkomensdaling te wachten staat, 
bijvoorbeeld omdat ze van een betaalde baan naar een uitkering 
gaan of van een WW-uitkering naar een bijstandsuitkering, kunnen 
bij wijze van proef een half jaar lang (juni t/m november 2011) gratis 
terecht bij een belastingadviseur. 

De gemeente ziet dit als een instrument om schuldenproblematiek te 
helpen voorkomen. 

LucratiefLucratief
De belastingadviseur helpt de mensen onder andere met het doen 
van belastingaangifte (2006-2010), voorlopige teruggaaf, huur- en 
zorgtoeslag, kindgebonden budget en bezwaarschriften. Dat dit heel 
rendabel kan zijn, blijkt uit de resultaten van de eerste vijf maanden 
van de pilot. 

Van de personen die tot nu toe geholpen zijn verschilde het recht op 
teruggave. Sommige krijgen niets terug, maar meer dan 60% van de
klanten krijgen wel degelijk geld terug; en maar liefst 80% van deze 
groep krijgt meer dan 750 euro terug. Een van de uitschieters was 
iemand die recht had op een teruggave van € 12.500,-!

Klanten van het Werkplein die de belastingadviseur willen spreken, 
kunnen via hun UWV Werkcoach of hun klantmanager bij de 
gemeente Almere op korte termijn een afspraak maken. 

ProefProef
De belastingadviseur heeft de afgelopen tweeënhalf jaar een 
vergelijkbare proef uitgevoerd op het Werkplein in de gemeente 
Delft. In die periode is meer dan € 2 miljoen terugverdiend voor 
klanten van het Werkplein. De proef in Almere is op 1 juni van start 
gegaan en loopt tot 1 december. De kosten worden betaald door de
gemeente Almere. Na afloop van de pilot wordt bekeken of het 
project wordt voortgezet.

Andere pilotsAndere pilots
Naast de proef met de belastingadviseur doet de gemeente Almere 
nog een serie andere pilotprojecten vanuit de tijdelijke rijksmiddelen 
schuldhulpverlening. 

Meer informatie?Meer informatie?
Katja Kok – projectleider schuldhulpverlening
keckok@almere.nl
036-527 7220
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Belastingadvies bezorgt klanten Werkplein Belastingadvies bezorgt klanten Werkplein 

Almere meer dan 110.000 euroAlmere meer dan 110.000 euro


