Werk

Hulp bij werk
en inkomen

Buurtteam Amsterdam
helpt bij vragen over
werk en inkomen  
Werken is belangrijk, u zorgt daarmee voor zelfstandigheid. Niet voor
iedereen is werk vanzelfsprekend. U kunt met uw vragen terecht bij
de buurtteams. Wij denken met u mee en bekijken de mogelijkheden.
Of wij brengen u in contact met de juiste personen of organisaties.
Dat doen wij gratis.

Waarmee kan het
buurtteam u helpen?
U kunt bij een buurtteam binnenlopen
of een afspraak maken. We helpen u
graag. U kunt met het buurtteam bellen
of e-mailen voor een afspraak op een
van de buurtteamlocaties, of in overleg
op een andere plek of bij u thuis. In elk

buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij denken met u
mee en ondersteunen u waar nodig.
Onze hulp is gratis.
U kunt bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

Inkomen

Vrijwilligerswerk

Door uw inkomsten en uitgaven bij te
houden, weet u precies waar uw geld
elke maand naartoe gaat. Kunt u hierbij
hulp gebruiken? Misschien heeft u wel
recht op een aanvulling of heeft u vragen
bij uw aangifte inkomstenbelasting. Het
buurtteam kijkt samen met u naar de
mogelijkheden. Wij zijn er voor alle
Amsterdammers. Of u nu in loondienst
werkt, een uitkering krijgt of een eigen
onderneming heeft.

Als vrijwilliger vervult u een belangrijke
rol in uw buurt. Dankzij vrijwilligers
kunnen we veel meer leuke activiteiten
organiseren. Bij Buurtteam Amsterdam
bent u daarom van harte welkom als
vrijwilliger. We kijken met u naar uw
talenten en interesses en hoe u die
kunt inzetten voor uw buurt.

Werk zoeken
Als u werk zoekt en niet zo goed weet
waar u moet beginnen, dan kunt u
terecht bij het buurtteam. Ook als u
vragen heeft over het voeren van een
sollicitatiegesprek of het starten
van een bedrijf met een uitkering.
Het buurtteam kijkt samen met
u naar de beste mogelijkheden.

U hoeft het
niet alleen
te doen

Werkproblemen
Gaat u niet meer met plezier naar uw
werk? Voelt u zich eenzaam, verdrietig
of heeft u stress? Het is goed om daar
met iemand over te praten. Het buurtteam biedt u een luisterend oor. U kunt
vertrouwelijk met ons praten over werkproblemen. Samen met u kijken we naar
een oplossing.

Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp
dichtbij

Neem contact met ons op
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in
de buurt. Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken?
U bent van harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen.

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West

020 667 51 00
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Op de website vindt u het adres en telefoonnummer van uw buurtteam.
Voor direct contact met de buurtteamorganisatie in uw stadsdeel:

