
Digisterker: geef je nu op!
In onze vorige bijsluiters vertelden we al dat u in de loop 
van dit jaar steeds meer zaken met de gemeente via 
internet kunt regelen. Hebt u moeite met de digitale 
overheid? In de cursus ‘Digisterker’ leert u stap voor stap 
hoe u handig en veilig uw zaken bij de digitale overheid 
regelt. Hoe vraagt u een DigiD aan en hoe gebruikt u die? 
De websites van de gemeente, UWV, SVB en de 
Belastingdienst komen aan de orde. En hoe u zelf zaken 
regelt op bijvoorbeeld MijnOverheid.nl.

Waar en wanneer?
De eerst volgende cursus is in de bibliotheek  van het 
Groninger Forum in Beijum. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten en vinden ‘s avonds plaats van 19 tot 
21 uur.  Op dinsdag 26 september, 3, 10 en 17 oktober. 
De cursus is gratis en aanmelden kan in alle vestigingen 
van de openbare bibliotheek, via 
groningerforum.nl/digisterker of door een mail te sturen 
naar info@groningerforum.nl. Aanmelden kan ook via het 
WIJ-team. Kijk voor het dichtstbijzijnde WIJ-team bij u in 
de buurt op wij.groningen.nl.

Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ 
weer van start
In de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de 
Groningse Kredietbank (GKB) leert u hoe u beter om kunt 
gaan met uw geld. Wat zijn nu precies uw inkomsten en 
uitgaven? Waardoor kunt u in de schulden raken? En hebt 
u recht op extra inkomen, bijvoorbeeld via de huurtoeslag 
of de zorgtoeslag?

Wat gaat u leren in deze cursus?
• uw inkomsten en uitgaven op een rij zetten
• hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven 
• hoe u schulden kunt voorkomen 
• of u recht hebt op extra geld via bijvoorbeeld de 
 huurtoeslag of de zorgtoeslag
• hoe u dat extra geld aanvraagt 
• hoe u een voorlopige teruggaaf bij de Belastingdienst 
 aanvraagt 
• hoe u minder gemeentebelasting betaalt 
 (kwijtschelding aanvraagt)
• omgaan met reclame 
• bespaartips

U krijgt een cursusmap en een handig opbergsysteem om 
uw inkomsten en uitgaven overzichtelijk te houden.

Wanneer wordt de cursus gegeven?
De eerstvolgende cursus ‘Rondkomen kun je leren ‘ begint 
in september 2017. De cursus bestaat uit 4 lessen van 
2 uur. Elke les is van 19.30 tot 21.30 uur.

De cursus is op de volgende 4 dagen:
• dinsdag 12 september
• dinsdag 19 september 
• dinsdag 3 oktober
• dinsdag 10 oktober

De cursus wordt gehouden in het Treslinghuis aan de 
Klaprooslaan 120, Oosterparkwijk in Groningen.

Hoe meldt u zich aan?
• Telefonisch bij mevrouw P. Yntema, telefoon 14 050. 
 Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
 tussen 9.00 en 12.00 uur. 
• Op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bij de balie van
 de GKB aan het Harm Buiterplein 1. 
• Per e-mail naar gkb@groningen.nl. Vergeet niet uw 
 naam, adresgegevens en telefoonnummer te 
 vermelden in de e-mail.

Vraag de vergoeding voor het schoolfonds 
aan! 
Hebt u schoolgaande kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? 
En betaalt u voor die kinderen een ouderbijdrage aan het 
schoolfonds? Dan kunt u van de gemeente Groningen een 
vergoeding krijgen voor deze kosten. Dit heet de 
Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS).

Als u volgens ons aan de voorwaarden voldoet, sturen we 
u daarover in september een brief. Daarin staat hoe u de 
vergoeding kunt krijgen. De vergoeding bedraagt voor het 
schooljaar 2017-2018:

• € 47,00 per kind voor ouders van kinderen op de 
 basisschool
• € 81,50 per kind voor ouders van in het voortgezet 
 onderwijs

Krijgt u de brief niet, maar denkt u dat u wel recht hebt op 
de VOS? 
Dan kunt u vanaf 2 januari 2018 een aanvraag doen bij de 
gemeente. Het aanvraagformulier staat dan op internet, 
zodat u dat kunt downloaden, invullen en opsturen. Meer 
informatie kunt u vinden op: gemeente.groningen.nl/
vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen.    

Het kindpakket
Ga mee sporten, op schoolreis en naar zwemles! De 
gemeente Groningen vindt het belangrijk dat elk kind mee 
kan doen. Ook als ouders geen of weinig geld hebben. 
Vergoedingen voor diverse activiteiten en regelingen voor 
kinderen zijn te vinden op: groningen.nl/minimaloket of 
bel met 06 11 34 75 35. 
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Deze bijsluiter dient ter informatie. 
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Kinderen, jonge ontwerpers, van 
11 basisscholen uit de gemeente 
Groningen hebben posters 
ontworpen om de regelingen 
voor kinderen extra onder de 
aandacht te brengen. 
Op kindpakket.groningen.nl kunt u
de zes regelingen en de gemaakte 
posters bekijken. Deze regeling 
geldt (nog) niet voor de klanten 
van Ten Boer.

Gratis cursussen Kennisplein 
Vrijwilligerswerk. Meld u nu aan! 
Kennisplein Vrijwilligerswerk heeft weer een heleboel 
mooie en handige cursussen in de aanbieding. Heeft u 
een participatiebaan of doet u vrijwilligerswerk? Dan kunt 
u gratis zo’n cursus volgen.

Het aanbod
Dit najaar zijn er 37 verschillende cursussen, trainingen, 
workshops en bijeenkomsten waarmee u uw kennis en 
ervaring kunt vergroten. Dit varieert van EHBO-cursussen 
en financiële hulp tot cursussen over het bouwen van een 
website of communiceren over kindermishandeling. 

U kunt maximaal zes cursussen per jaar volgen. Drie voor 
de zomervakantie en drie erna. Uitgezonderd hiervan 
zijn enkele themabijeenkomsten waar plek is voor veel 
deelnemers. 

Aanmelden 
Het complete cursusaanbod vindt u op 
kennispleinvrijwilligerswerk.nl  Schrijf u nu in! Hebt u zich 
al aangemeld, maar u kunt plotseling niet meer? 
Informeer de desbetreffende organisatie dan zo snel 
mogelijk. Dan kan iemand van de wachtlijst de kans 
krijgen om deel te nemen.

Kennisplein Vrijwilligerswerk is een samenwerkings-
verband van Humanitas, Kolder & Ko, MEE Groningen, 
de Kindertelefoon en MJD. De gemeente Groningen 
financiert het cursusaanbod.

Kies een participatiebaan!
Met een participatiebaan bent u minimaal 16 uur per 
week gedurende maximaal twee jaar actief, bij een 
organisatie of een activiteit in de wijk met de mogelijk-
heid te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. In deze 
baan doet u werkervaring op met behoud van uitkering. 
U ontvangt daarbij een premie van maximaal 600 euro 
per half jaar. De gemeente Groningen en Ten Boer bieden 
participatiebanen bij diverse organisaties en instellingen. 

Alle beschikbare plekken van de participatiebanen staan 
op de website van Link050. Hier vindt u een ruim aanbod 
aan participatiebanen vanuit diverse instellingen 
(link050.nl/participatiebanen-zoeken).

Banen in de Thuiszorg  
Bent u gemotiveerd, zelfstandig en flexibel?  Dan is een 
baan als thuishulp mogelijk iets voor u. De gemeente 
Groningen is op zoek naar klantgerichte medewerkers die 
huishoudelijk werk willen verrichten bij particulieren. 
Taken die u als thuishulp uitvoert zijn o.a. stofzuigen, 
afstoffen, ramen lappen, dweilen, sanitair- / toilet schoon-
maken. Relevante ervaring is een pre, maar geen vereiste. 
Daarnaast is het van belang dat u sociaal vaardig bent in 
de stad Groningen of Haren woont, en het leuk vindt om 
mensen (voornamelijk ouderen) te helpen bij huishoude-
lijke taken. Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienst-
verband voor 3-21 uur per week. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot het Account-
team Werk via accountteamwerk@groningen.nl of via 
050 367 50 09. Wilt u direct solliciteren? Stuur dan uw CV 
en motivatiebrief voor 20 augustus 2017 naar het boven-
genoemde e-mailadres.  

Betaaldatum uitkering
Donderdag 31 augustus

Inleverdatum formulier ‘Opgave 
inkomsten’

Lever het formulier tegelijk in met de gevraagde 
bewijsstukken van de inkomsten. Doe dit direct 
nadat u het inkomstenbewijs hebt ontvangen. 

Ontvangt u uw inkomstenbewijs op tijd en kunt u 
het uiterlijk 23 augustus inleveren? Dan krijgt u de 
uitkering op de ‘normale’ betaaldag van augustus, 
dit is donderdag 31 augustus. 

Inleveren kan dus ook na de hierboven genoemde 
inleverdatum. Maar dan betalen we uw uitkering 
mogelijk ook (iets) later aan u uit dan de ‘normale’ 
betaaldag.  

Inleveradres 

Moet u een formulier ‘Melding nieuwe informatie’ 
of ‘Opgave inkomsten’ inleveren? Lever dit dan in 
bij: WERKPLEIN, Harm Buiterplein 1. De brievenbus 
zit naast de personeelsingang aan de oostkant van 
het gebouw. Dit is aan de kant van de Euroborg en 
het Winschoterdiep. 

Woont u in de gemeente Ten Boer? Dan kunt u de 
formulieren ook inleveren bij het gemeentehuis in 
Ten Boer. Opsturen kan ook: Gemeente Groningen 
Locatie Harm Buiterplein Postbus 1125 9701 BC 
Groningen.

LET OP! Persoonlijk of per post

U mag de ‘Opgave inkomsten’ en de bewijsstukken 
niet per e-mail insturen! U moet ze via onze 
brievenbus, persoonlijk of via de post, inleveren!  

(In de loop van 2017 wordt digitaal inleveren 
mogelijk gemaakt).

Hebt u algemene vragen over werk en 
inkomen?
 � Kijk op de website  

gemeente.groningen.nl/werk-en-uitkering en 
gemeente.groningen.nl/minimaloket 

 � Wilt u een medewerker spreken van het Klanten 
Contact Centrum (KCC) Werk en Inkomen?  
Bel dan telefoonnummer 050 367 50 00 op  
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Houd uw  
Burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u 
dan sneller helpen.

https://gemeente.groningen.nl/werk-en-uitkering
https://gemeente.groningen.nl/werk-en-uitkering

