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Voor u ligt de allereerste Nieuwsbrief Avres. Deze nieuwsbrief is voor inwoners van Gorinchem, 
Molenlanden en Vijfheerenlanden, die gebruik maken van onze dienstverlening. U ontvangt 
bijvoorbeeld een uitkering van ons, of u heeft een minimaregeling ontvangen of u maakt gebruik 
van de collectieve zorgverzekering via Avres. U zult deze nieuwsbrief een aantal keer per jaar van ons 
ontvangen. 

Wat kunt u verwachten
In elke nieuwsbrief leest u informatie over de ondersteuning die wij kunnen geven op het gebied 
van werk en inkomen. U kunt artikelen verwachten over minimaregelingen, de betaaldata en 
mogelijkheden om uzelf verder te ontwikkelen. Onze directeur Patrick van Uitert geeft in het 
voorwoord zijn persoonlijke kijk op onderwerpen in de nieuwsbrief. En er is in elk nummer een 
column van de clientenraad. 

In dit nummer
In deze eerste nieuwsbrief vertellen we u onder andere over onze nieuwe website. Wij hebben de 
website in een nieuw jasje gestoken, en hebben de techniek en inhoud vernieuwd. 

Op het gebied van ontwikkeling komt onze samenwerkingspartner WIJIJ aan bod. WIJIJ kan u helpen 
bij het ontdekken van uw talenten en het vinden van een (andere) baan.

Veel leesplezier!

De eerste Nieuwsbrief 
Avres
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Voorwoord 

Voor het eerst de Nieuwsbrief Avres op uw tafel. 
Iets waar ik heel blij mee ben. Het is een extra 
manier om u te informeren over de ondersteuning
die wij inwoners bieden rondom werk en inkomen. 
Via de nieuwsbrief blijven we u op de hoogte 
houden van ontwikkelingen en regelingen bij 
Avres.

Mijn eerste dag bij Avres was in april. Ik heb de 
medewerkers en de organisatie in de afgelopen 
maanden al goed leren kennen. Ik zie deskundige 
collega’s die klaarstaan om u als klant te onder-
steunen. En mocht daarbij iets beter kunnen, 
dan horen we dat van de clientenraad. 

Kent u de clientenraad nog niet? In deze nieuws-
brief leest u meer over de activiteiten van de 
clientenraad. Hun kritische blik op onze dienst-
verlening houdt ons scherp. 

Voor velen van ons is het nu of binnenkort 
vakantietijd. Eind augustus start het nieuwe 
schooljaar. Misschien gaat uw kind voor het 
eerst naar de middelbare school of begint met 
sporten. Maakt u zich zorgen over kosten voor 
school, sport of culturele activiteiten? Wellicht 
komt u in aanmerking voor ondersteuning via de 
Stichting Leergeld. Lees hier meer over verderop 
in deze nieuwsbrief. We willen dat ieder kind kan 
meedoen.

Hartelijke groet, 
Patrick van Uitert
directeur Avres

Avres heeft een nieuwe website. De website www.avres.nl heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen. 
Ook hebben we alle teksten doorgenomen en waar nodig aangepast en aangevuld. Bovendien 
is de techniek achter de website verbeterd. De nieuwe website is daardoor beter te bekijken op 
een mobiele telefoon.

Uitkering en minimaregelingen
Ontvangt u op dit moment een uitkering van Avres? U kunt alle informatie rondom
uitkering vinden op de website onder Uitkering. Bijvoorbeeld de betaaldata en hoe u
doorgeeft dat u op vakantie gaat. In het onderdeel Extra geld en hulp vindt u alles over 
extra vergoedingen (de minimaregelingen). Bijvoorbeeld bij een langdurig laag inkomen.

Werk zoeken
Het deel van de website over werk zoeken hebben we uitgebreid. Bent u op zoek naar 
werk? Dan kan Avres u daarbij helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
door werkervaring op te doen op een van onze eigen locaties of bij een werkgever in de 
regio.

Mijn Avres
Het onderdeel Mijn Avres is niet gewijzigd. Daarin werkt alles nog zoals u dat gewend 
bent. Bijvoorbeeld het opvragen van uw maandelijkse uitkeringsspecifi catie en jaaropgave. 
U kunt inloggen in de Mijn Avres-omgeving vanaf de homepage van www.avres.nl. U vindt 
de knop ook rechts bovenaan op iedere pagina van de website.

Wat vindt u?
Bij Avres hebben we met veel zorg en aandacht aan de nieuwe 
website gewerkt. Mocht u een foutje tegenkomen of opmerkingen 
hebben, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar: 
communicatie@avres.nl.

Nieuwe website Avres
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Bij het verschijnen van de eerste nieuwsbrief ben 
ik alweer bijna een jaar trots lid van de clientenraad
en inmiddels zelfs voorzitter. Een mooie club
mensen die het in alle opzichten opneemt voor de
mensen die gebruik maken van de diensten van 
Avres. Op het maken van een nieuwsbrief hebben wij als
clientenraad aangedrongen, om de clienten een aantal
keer per jaar te informeren. In een wirwar aan 
regelingen en regels is het goed om steeds op de hoogte te
blijven wat er voor u wellicht verandert. 

Trots ben ik op de dingen die wij afgelopen jaar hebben mogen bereiken. 
Inmiddels is men in Den Haag druk met aanpassingen in de Participa-
tiewet. Wij hebben daarop vooruitlopend, met een advies gevraagd 
vrijstelling te verlenen tot giften. U heeft het vast gezien op tv of in de 
kranten: de mevrouw die veel geld moest terugbetalen omdat zij tassen 
met boodschappen had gekregen. Vanaf 1 maart 2021 mag u een gift of 
goederen tot maximaal € 100,- per maand ontvangen.
 
In een tijd dat de zeventien miljoen virologen en bondscoaches
roeptoeterend vanaf de bank het allemaal beter leken te weten, wil 
ik u uitdagen om van de bank of uit de stoel te komen en actief te 
worden in de clientenraad Avres. 

Daar kunt u echt verschil maken! Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Vooral inwoners van Molenlanden mogen extra vertegenwoordigd
worden in onze raad. 

WIJIJ

Vind werk dat bij u past!

U ontvangt een uitkering en bent op zoek naar een nieuwe baan. Dat is best 
spannend. Hoe vindt u een baan die bij u past? Onze samenwerkingspartner 
WIJIJ kan u helpen om te kijken naar uw talenten en interesses. Met uw talenten 
in gedachten richt u zich op de juiste vacatures. Zo vergroot u het succes bij 
het vinden van een baan. 

Hoe het werkt
Meld u aan op WIJIJ.nl. U beslist wat u doet, WIJIJ is geheel vrijwillig. U kunt 
direct aan de slag op de website: maak testen, doe korte trainingen en 
vind de baan die echt bij u past. 

Word gevonden door werkgevers
Naast de testen en trainingen kunt u via WIJIJ ook zoeken naar vacatures. 
En wilt u dat werkgevers u direct kunnen benaderen? 
Maak dan een persoonlijke presentatie en zorg dat deze zichtbaar is voor 
werkgevers. Succes!

Voor meer informatie bezoek onze website www.clientenraadavres.nl.

Paul Wols,
Voorzitter clientenraad Avres

Column van de
clientenraad
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Bezoekadres Werkplein
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 8:30 - 16:30 uur
Vrijdag 8:30 - 12:00 uur

Bellen met Avres
Telefoon (0183) 650 200

Voor algemene vragen
Maandag t/m donderdag 9:00 - 12:00 uur 
en 13:00 - 16:30 uur
Vrijdag 9:00 - 12:00 uur

Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag 9:00 - 10:00 uur
Tijdens het telefonisch spreekuur kunt 
bellen met uw contactpersoon bij Team 
Inkomen, Uitkeringsadministratie,
Debiteuren of Schulddienstverlening.

E-mail
info@avres.nl

Website
www.avres.nl

Postadres
Postbus 50, 4200 AB Gorinchem

Contact met de clientenraad
Telefoon: 06 - 17 96 63 40
E-mail: info@clientenraadavres.nl
Website: www.clientenraadavres.nl

Colofon
Redactie: 
Avres

Met medewerking van: 
Clientenraad Avres

Vormgeving: 
Made By Elands, Gorinchem

Drukwerk
GCC print professionals, Gorinchem

Deze nieuwsbrief is met zorg en aandacht 
samengesteld. Aan de inhoud kunt u 
echter geen rechten ontlenen.

Contact met Avres

De start van het nieuwe schooljaar en verenigingsleven is niet 
alleen voor kinderen een spannende tijd. Ook veel ouders heb-
ben het dan moeilijk door kosten voor school, sport of culturele 
activiteiten. Stichting Leergeld helpt kinderen met ouders die 
een laag inkomen hebben.

Wat voor kosten?
U kunt bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen voor hulp bij verschillende kosten:
-  schoolkosten, zoals de ouderbijdrage, een schoolreis of schoolboeken. 
-  sportkosten, zoals de contributie voor een sportvereniging, sportkleding 
 of zwemlessen.
-  kosten voor culturele activiteiten, zoals muziekles, dansles of een bezoek aan een
 bioscoop.

Ook kan de stichting vaak een (tweedehands) fiets of laptop regelen als een kind dat 
nodig heeft.

Hoe werkt het?
Komt u in aanmerking voor Leergeld? Voor welke kosten is een 
bijdrage mogelijk? Hoe vraagt u het aan? Deze informatie vindt u op 
www.leergeldav.nl. Of mail uw vraag naar info@leergeldav.nl.

U kunt ook bellen met Stichting Leergeld, telefoonnummer: 0183 – 764 707.
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 uur t/m 12:00 uur. 

Stichting Leergeld

Ieder kind mag meedoen

Betaaldata uitkeringen

augustus 2021

maandag
30 augustus

1 september 2021 

Regionaal 
Declaratie Fonds 

september 2021

donderdag
30 september

oktober 2021

donderdag
28 oktober

..

Wat vindt u?
Wat vindt u van de nieuwsbrief?
Heeft u de nieuwsbrief gelezen? We zijn heel benieuwd 
naar uw mening over deze nieuwsbrief. Welk artikel vond u 
leuk om te lezen en wat vond u minder interessant? Heeft 
u ideeen voor onderwerpen? Laat het ons weten en mail 
naar communicatie@avres.nl.
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