
Kies nu uw kansrijke beroep!
De arbeidsmarkt staat te springen om mensen die 
graag praktisch bezig zijn. Er is een enorme vraag naar 
vakmensen in de bouw en techniek. Maar bijvoorbeeld 
ook in de zorg, logistiek, schoonmaak en klantenservice 
kijken ze uit naar nieuwe medewerkers. Zoek je (ander) 
werk en kom je uit Groningen of Noord-Drenthe? Dan 
helpen wij u een handje met het vinden van werk 
en scholing. Ga naar kansrijkberoep.nl en maak een 
beroepskeuze voor uw toekomst.  

Wat gaat u doen tot uw pensioen?
Werken in de bouw, techniek of groen sector! Voor 
50-plussers wordt op 17 januari 2018 het Oldschool 
Event georganiseerd. Hier hoort u alle mogelijkheden 
om aan het werk te gaan in deze sectoren. Bedrijven, 
opleiders en Prima Personeel werken samen om voor u 
een maatwerktraject te starten met om- of bijscholing. Er 
zijn concrete vacatures en opleidingstrajecten waar direct 
mee gestart kan worden. De aftrap van het Oldschool 
Event wordt verzorgd door ouderenambassadeur John de 
Wolf en wethouder Roeland van der Schaaf. 
Behoort u niet tot de 50 plus groep, maar wilt u wel graag 
aan het werk in de techniek? Schroom niet om u ook aan 
te melden.

Oldschool Event 
Datum: 17 januari 2018
Tijd: 16.30 – 19.00 uur
Waar: Hooghoudtstraat 2 in Groningen.
Aanmelden en meer informatie via oldschoolevent.nl

Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ 
start weer in januari 2018 
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 januari 2018. 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: maandag 
22 januari, maandag 29 januari,  maandag 5 februari 
en maandag 12 februari. De cursus wordt gehouden 
in Buurtcentrum Poortershoes aan de Oosterweg 13, 
Oosterpoortwijk in Groningen.

Volgend jaar is dezelfde cursus ook overdag. De data 
voor deze overdag cursus zijn: maandag 5 maart 2018, 
maandag 12 maart 2018, maandag 19 maart 2018 en 
maandag 26 maart 2018.
Deze cursus wordt gegeven aan het Harm Buiterplein 1 
Groningen en is elke les van 09.00 – 11.30 uur.

Hoe meldt u zich aan?
Telefonisch bij mevrouw H. Prins, telefoon 14050. Zij is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 16.00 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.

Bijsluiter december 2017

Extra’s voor Groningers met 
een laag inkomen 

 Kijk op gemeente.groningen.nl/minimaloket  
  

 Of ga langs bij het WIJ-team in uw buurt en 
 ontvang de gids Mooi Meegenomen



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

Automonteur gezocht! 
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 mogelijkheid 
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. 

Werken als (senior) Automonteur
Zo zoekt het ROC Noorderpoort een enthousiaste 
(senior) automonteur voor 3 dagen per week (24 uur) 
die het leuk vindt om een jonge doelgroep aankomende 
automonteurs op niveau 1 te begeleiden. U bent daarbij 
een tussenpersoon tussen student, docent en de 
stagebegeleider. Deze functie biedt u de gelegenheid om 
iets te betekenen voor jeugd en maatschappij. 
Meer weten of direct solliciteren? Kijk op  
link050.nl/participatiebaan-vacature/senior-automonteur/

Site Cliëntenraad is vernieuwd 
De website van de Cliëntenraad Werk en Inkomen 
is vernieuwd. Naast de adviezen die de Raad aan 
het College van B&W geeft, plaatsen we belangrijk 
nieuws voor alle mensen die te maken hebben met de 
Participatiewet (vooral voor mensen in de bijstand en die 
te maken hebben met het armoede- en minimabeleid). 
De site is te vinden op clientenraadgroningen.nl

Cliëntenraad zoekt (voortdurend) nieuwe leden
De Cliëntenraad is voortdurend op zoek naar nieuwe 
leden. Op de site leest u waarom, wat we doen, hoe we 
werken en wat we verwachten van mensen die lid willen 
worden. Op dit moment hebben we vooral behoefte aan 
iemand (liefst 2) die weet om te gaan met Wordpress om 
de website goed bij te houden. Bent u geïnteresseerd? We 
gaan graag met u in gesprek. Reacties bij voorkeur via de 
site.

Een IOAW- of een IOAZ uitkering? 
LET OP!
Hebt u een IOAW- of IOAZ-uitkering? Zorg er dan voor 
dat uw ‘opgave inkomsten’ formulier van december 
uiterlijk 19 december is ingeleverd. Want volgens 
wettelijke belastingregels is het niet toegestaan om 
loonheffingskorting over perioden in 2017 toe te passen 
in een nieuw fiscaal jaar (2018). Dit betekent voor u dat 
bij nabetalingen in het nieuwe jaar het netto bedrag dat u 
ontvangt lager uitvalt. Dit verschil kan oplopen tot € 180 
per maand. Dus lever als het kan uw ‘opgave inkomsten’ 
formulier van december op tijd in! 

Mocht het u niet lukken om het formulier ‘Opgave 
inkomsten’ op tijd in te leveren kunt u  het niet verrekende 
bedrag loonheffingskorting wél bij de belastingdienst 
terugvragen. U moet daarvoor een aangifte over 2017 
invullen.

 

Betaaldatum uitkering
Vrijdag 29 december

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

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.

Op 1 januari 2018 is weer het traditionele Nieuwjaarsfeest in de MartiniPlaza. Gratis entree! Vanaf 17.00 uur is er 
een gratis kermis voor de kinderen en om 20.00 uur start het feest officieel met een verrassingsact. Kijk voor het 
programma op de website nieuwjaarsfestivalgroningen.nl


