
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 laptop voor scholieren uit 
minima-gezinnen
Hebt u een minimuminkomen? En woont u in de 
gemeente Groningen? En gaat uw kind voor het eerst 
naar vmbo, havo of vwo (brugklas)? Dan kunt u voor 
uw kind met geld van de gemeente een laptop kopen. 
De vergoeding is maximaal 350 euro. Denkt u voor deze 
regeling in aanmerking te komen? Ga naar gemeente.
groningen.nl/vergoeding-laptop-scholieren-uit-minima-
gezinnen-aanvragen, vul het aanvraagformulier in 
en stuur tussen 1 september en 1 december 2017 het 
volledig ingevulde aanvraagformulier op naar:
Werkplein, Postbus 1125, 9701 BC Groningen.

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 kinderen op de basisschool en 
€ 81,50 per kind voor kinderen 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.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang 
Heeft u een Participatiewet-uitkering en werkt u of 
volgt u een traject via de gemeente? Of bent u een 
alleenstaande studerende ouder t/m MBO4? Dan kunt u 
de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoed krijgen. 
Op gemeente.groningen.nl/bijdrage-kinderopvang-voor-
minima-aanvragen kunt u de vergoeding aanvragen.

Banen in de schoonmaak
Bent u gemotiveerd, zelfstandig en een aanpakker? 
Dan is een baan als schoonmaker mogelijk iets voor u. 
De gemeente Groningen is op zoek naar medewerkers 
die schoonmaakwerk willen verrichten in kantoor- en 
schoolpanden.
Werkzaamheden die u uitvoert zijn o.a. stofwissen, 
dweilen/moppen, afnemen van wanden en meubilair, 
sanitair reinigen en stofzuigen. De werktijden zijn van 
maandag t/m vrijdag van 6:00-8:00/8:30 uur en/of van 
17:00-19:00 uur. Het betreft een tijdelijk dienstverband 
voor ongeveer 10 uur per week, met mogelijke verlenging.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot het 
Accountteam Werk via accountteamwerk@groningen.nl 
of via 050 367 50 09. Wilt u direct solliciteren? Stuur dan 
uw CV onder vermelding van “schoonmaak vacatures 
bijsluiter” naar het bovengenoemde e-mailadres.

Voorlichting over banen in bouw- of 
metaalsector
Wij zoeken gemotiveerde, hardwerkende mensen voor 
zowel de metaal als de bouw. 

Voorlichting Metaalcaroussel
Maandag 2 oktober 2017, 15.00 uur
Duinkerkenstraat 56-1 in Groningen  

Aanmelden vóór 28 september 2017 o.v.v. ‘voorlichting 
metaalcarrousel’

In deze voorlichting komt u te weten wat het traject 
carrousel inhoudt en wat u zoal te wachten staat in de 
metaaltechniek; lassen, boren, tekeningen lezen, 
constructiebankwerk, machinebediening, onderhoudswerk 
en nog veel meer. Het traject start op 16 oktober 2017 
waar u de basiskennis van de metaaltechniek leert. 

Bijsluiter september 2017



Deze bijsluiter dient ter informatie. 
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Daarna gaat u voor vijf maanden bij verschillende 
bedrijven stagelopen. Na zes maanden krijgt u bij goed 
functioneren een contract bij één van de bedrijven voor 
minimaal een half jaar. Uiteindelijk kunt u opgeleid 
worden tot metaalbewerker MBO niveau 2 of 3 of lasser.

Voorlichting Voorschakeltraject Bouw
Woensdag 20 september 2017, 09.30 uur
Harm Buiterplein 1 in Groningen 
Aanmelden vóór 19 september 2017 o.v.v. ‘voorlichting 
voorschakeltraject bouw’

Dit traject biedt u een brede kennismaking met 
verschillende specialismen in de bouw; timmeren, 
metselen en de afbouw. Aan het einde van het traject 
ontvangt u een certificaat en helpen wij bij het vinden 
van een passende vervolgopleiding of passend werk. 
Het traject start op 28 september 2017 en bestaat uit 
acht lesdagen (theorie en praktijk) en drie dagdelen 
communicatietraining. De aanmelding(en) kunt u mailen 
naar accountteamwerk@groningen.nl. Voeg hier -indien 
aanwezig- uw cv bij. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwste 
vacatures, ontvang dan wekelijks onze vacaturekrant. 
Mail uw naam en e-mailadres naar accountteamwerk@
groningen.nl o.v.v. ‘Interesse vacaturekrant’.

Tijdelijk aan het werk? Flextensie!   
 
Wat is Flextensie? 
Steeds meer werk is tijdelijk of flexibel. Om het voor 
mensen met een uitkering makkelijker en financieel 
aantrekkelijker te maken om met tijdelijk werk aan de 
slag te gaan, werkt de gemeente Groningen samen met 
Flextensie. Met Flextensie kunt u bouwen aan actuele 
werkervaring en het netwerk dat nodig is om er op de 
arbeidsmarkt weer tussen te komen. Uiteraard staat daar 
een financiële vergoeding tegenover: als u werkt, wilt u er 
immers financieel iets aan overhouden. 

Hoe werkt Flextensie? 
Wanneer u een uitkering hebt, kunt u werken op 
Flextensiebasis. Tijdens de periode waarin u werkt, loopt 
uw uitkering gewoon door. U ontvangt bovenop deze 
uitkering een netto vergoeding van €2,- per gewerkt uur. 
Flextensie vergoedt ook uw eventuele reiskosten.  
U houdt er dus ook financieel iets aan over, zonder dat de 
uitkering wordt verrekend of hoeft te worden stopgezet.
 
Wat biedt Flextensie? 
*  Werkervaring met tijdelijk werk 
*  Een netto vergoeding per gewerkt uur bovenop de   
 uitkering 
*  Kans op uitstroom uit de uitkering 

We zoeken nu bijvoorbeeld naar: Schoonmakers, 
Aanpakkers met VCA, Productiemedewerkers, Logistiek 
medewerkers en Medewerkers voor in het groen.

Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een mail met uw 
naam en telefoonnummer naar flextensie@groningen.nl. 
De Flextensiemedewerker neemt dan zo spoedig mogelijk 
contact met u op. 

Participatiebanen
Werkervaring met behoud van uitkering kan met een 
participatiebaan! Kijk voor de criteria op gemeente.
groningen.nl/participatiebaan-vinden. Voldoet u niet 
(geheel) aan de criteria voor een participatiebaan, 
maar bent u wel geïnteresseerd? Dan nodigen we 
u uit om contact met ons op te nemen om te kijken 
naar een passende mogelijkheid voor u. Mail naar 
participatiebanen@groningen.nl of bel 14 050.

Cliëntenraad WIMP Groningen organiseert:

Themabijeenkomst Rondkomen in Groningen
De cliëntenraad WIMP Groningen organiseert op 
10 oktober 2017 van 19:30 tot 22:00 uur de 
themabijeenkomst Rondkomen in Groningen. Nadere 
informatie over het programma en de plaats van deze 
bijeenkomst kunt u binnenkort lezen op de website 
van de cliëntenraad (clientenraadgroningen.nl). Graag 
ontvangen wij een aanmelding van u als u deze 
themabijeenkomst bij wilt wonen op ons emailadres:  
info@clientenraadgroningen.nl.

Betaaldatum uitkering
Vrijdag 29 september

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 21 september inleveren? Dan krijgt 
u de uitkering op de ‘normale’ betaaldag van 
september, dit is vrijdag 29 september. 

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.


