Bijsluiter mei 2018

Werkplein gesloten vanwege
feestdagen

De gemeente is gesloten op maandag 21 mei
(2de Pinksterdag). Ook telefonisch zijn wij deze dag niet
bereikbaar.

Vakantiegeld begin juni

Het vakantiegeld wordt begin juni aan u overgemaakt. Uw
vakantiegeld wordt netto uitbetaald. Hoeveel vakantiegeld
u krijgt, hangt af van:
 het aantal maanden dat u een uitkering hebt gekregen
 of u hebt gewerkt
Vordering of beslag
Hebt u een openstaande vordering bij ons? Dan wordt
dit met het vakantiegeld verrekend. U krijgt dan minder
of geen vakantiegeld. Ligt er beslag op uw uitkering?
Dan krijgt u geen vakantiegeld. Hebt u hier vragen over?
Neem dan contact op met de beslaglegger.

maak je goede keuzes? Hoe kun je je budget beheren?
Wat kunt u allemaal wél doen met een krap budget?
Welke organisaties en projecten kunnen u hierbij helpen?
En hoe gaan anderen hier mee om? Vaak is er meer
mogelijk dan u zelf denkt.
Voor niets gaat de zon op is een GRATIS toegankelijk
festival dat zowel bezoekers als organisaties, uitnodigt
om mee te denken én mee te doen. Op dit festival kunt
u in contact komen met sociale- en maatschappelijke
organisaties. Deze organisaties richten zich op
armoedebestrijding, sociale participatie en/of hebben
projecten over dit onderwerp. Op de markt zullen deze
organisaties zich presenteren. Voor meer informatie:
voornietsgaatdezonop.net

Tijdelijk aan het werk? Flextensie!

DigiD aanvragen

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.

Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een
wachtwoord. Beide moet u zelf bedenken. Het spreekt
voor zich dat u de gebruikersnaam en een wachtwoord
van uw DigiD geheim houdt voor anderen.

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.

Bij de gemeente Groningen kunt u steeds meer zaken
via internet regelen. Om dit te kunnen gebruiken, moet
u zich kunnen identificeren. Dat doet u met uw DigiD
(DigiD staat voor: Digitale Identiteit). DigiD is een soort
elektronische handtekening, waarmee u bewijst dat u
daadwerkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

Op YouTube (zoek op: Eenvoudig Digid aanvragen) vindt u
een heel handig filmpje hoe dit moet. Komt u er zelf niet
uit? Ga dan voor hulp naar het WIJ-team bij u in de buurt
of het Harm Buiterplein. Zie wij.groningen.nl voor het
dichtstbijzijnde WIJ team in uw buurt. Wij helpen u graag!

Voor niets gaat de zon op

Hierbij nodigen wij u uit voor het gratis festival Voor
niets gaat de zon op. Dit jaar vindt het festival plaats op
woensdag 30 mei 2018 van 11:00 uur – 17:00 uur in het
winkelcentrum Paddepoel in Groningen.
Dit festival is bedoeld voor iedereen die aan het eind van
zijn geld een stuk maand overhoudt. Leven met weinig
geld is een uitdaging; een uitdaging die steeds meer
mensen in onze stad moeten aangaan. Daarin staan we
niet alleen. Er is een rijkdom aan kennis en ervaring
aanwezig die we graag willen delen. Bijvoorbeeld: Hoe

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: afwashulpen,
bouwopruimers, handige klusjesmannen/-vrouwen,
schoonmakers, aanpakkers met VCA, productiemedewerkers, logistiek medewerkers en medewerkers
voor in het groen.
Wilt u hier meer over weten? Stuurt u dan een mail met
uw naam en telefoonnummer naar
flextensie@groningen.nl. De Flextensiemedewerker
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vacaturekrant

Op zoek naar werk? Elke week haalt de gemeente actuele
vacatures op bij diverse bedrijven en instellingen. Dit
overzicht wordt geplaatst op
gemeente.groningen.nl/hulp-bij-vinden-van-werk
Met een Participatiebaan werkt u aan uw toekomst, met
behoud van uitkering. Graag willen we de volgende
vacatures onder de aandacht brengen:
 Kassamedewerker: bij Kringloopwinkel Fair Back wordt
u met open armen ontvangen.
 Gastheer/gastvrouw: als u geïnteresseerd bent in
theater (Werktheater Kraack) en het werken met
mensen met een verstandelijke beperking.
 Redactielid: draai mee op de redactie van de
Seniorenkrant.
De volledige vacatures voor deze en meer
Participatiebanen vindt u op
link050.nl/participatiebanen-zoeken/

Gratis hulp bij geldproblemen en
schulden

Te weinig geld hebben om van te leven of het hebben van
schulden is heel vervelend. U kunt gratis hulp krijgen van
de Groningse Kredietbank (GKB). Er zijn veel oplossingen
mogelijk. Zoals vrijblijvend advies, bemiddeling, een
cursus of een schuldenregeling.
Op bijgevoegde flyer staat wat de GKB voor u kan doen
als u geldproblemen of schulden hebt. Vorige maand is
deze flyer per abuis niet meegestuurd. Excuses hiervoor.

Cliëntenraad Werk & Inkomen zoekt
nieuwe leden

De Cliëntenraad Groningen
Werk & Inkomen
is voortdurend op zoek naar mensen die
willen meedenken en meepraten over
het beleid van de gemeente Groningen
op het terrein van werk en inkomen.
Die ideeën hoe dat beter kan
en hoe daar zoveel mogelijk mensen
bij betrokken kunnen worden.

Betaaldatum uitkering
Donderdag 31 mei

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 mei inleveren? Dan krijgt u de uitkering op
de ‘normale’ betaaldag van mei, dit is donderdag
31 mei.
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.

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.

Meer weten over de Cliëntenraad?
Kijk op www.clientenraadgroningen.nl

Geïnteresseerd? Schrijf ons
via het contactformulier van de website
of info@clientenraadgroningen.nl
of Postbus 1155, 9701 BD Groningen

Naast algemene leden is de Cliëntenraad ook op zoek
naar iemand die de site kan beheren. Kennis van
Wordpress is daarvoor noodzakelijk.

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

