
Bijsluiter oktober 2018

Schrijf je nu in voor het Werkfestival! 
Schrijf je nu in voor de grootste banenfestival van het 
Noorden op woensdag 31 oktober op het voormalig 
Suikerunie terrein in Groningen. Met meer dan 250 
werkgevers, banen in de zorg, bouw, ICT, Logistiek, 
HORECA en nog veel meer! Kijk voor meer informatie en 
schrijf je meteen in op werkfestival.nl 
Verwacht geen doorsnee beurs met stands met mannen 
in saaie grijze pakken, maar laat je inspireren op een 
festival vol toffe activiteiten, inspirerende workshops, 
mooie ontmoetingen en entertainment! Kortom: dit wil je 
niet missen!

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.

Individuele studietoeslag
Ben je 18 jaar of ouder en volg je een opleiding op 
het MBO, HBO of WO? Kun je door een beperking of 
ziekte geen bijbaan hebben? Dan kom je misschien in 
aanmerking voor een studietoeslag van de gemeente.

Wat is het?
Voor jongeren met een beperking of ziekte is het lastig 
om een opleiding te combineren met een bijbaan. De 
studietoeslag is een geldbedrag voor studenten vanaf 
18 jaar die door een beperking niet in staat zijn het 
minimumloon te verdienen. De toeslag gaat in op de 
eerste dag van de maand van aanvraag en loopt door 
tot het einde van het school- of studiejaar. Je kunt per 
maand een bedrag ontvangen van € 98,00 tot € 206,00. 
De hoogte van het bedrag hangt van je leeftijd af.

Aanvragen
Je kunt de individuele studietoeslag snel en makkelijk 
online aanvragen op onze website. Je hebt hiervoor wel 
een DigiD nodig. Ook heb je een e-mailadres nodig en 
gegevens over je vermogen. Op onze website staan de 
voorwaarden. 

VRAGEN? Bel: 050 367 50 00

gemeente.groningen.nl/individuele-studietoeslag-
aanvragen 

‘Opgave inkomsten’ digitaal inleveren
Zoals u hebt kunnen lezen in de brief die wij u onlangs 
stuurden kunt u vanaf nu snel en makkelijk uw 
inkomsten via internet aan ons doorgeven. 
U doet dit door naar de webpagina 
gemeente.groningen.nl/uitkering-inkomsten-en-
veranderingen-doorgeven te gaan. Daar leggen we uit 
wat u moet doen en welke gegevens we nodig hebben. 
Op deze webpagina staat een formulier. Dit formulier 
vult u in en verstuurt u via internet naar ons. Van 
belang blijft dat u elke maand op tijd uw inkomsten aan 
ons doorgeeft, zodat wij uw uitkering op de ‘normale’ 
betaaldag kunnen uitbetalen.

Geen inkomsten gehad deze maand, terwijl u wel 
maandelijks moet doorgeven? Ook dit kunt u online 
doen.
Hebt u vaker dan één maand achter elkaar geen 
inkomsten gehad? En hebben wij aan u een 
beschikking gestuurd waarin staat dat u geen 
inleverplicht meer heeft? Dan hoeft u niets door te 
geven.

Inleverdatum blijft 1 keer per maand
Uw inkomsten geeft u net als voorheen 1 keer per 
maand aan de gemeente door via bovenstaande 
webpagina.

Ontvangt u uw inkomstenbewijs op tijd en kunt u het 
uiterlijk 23 oktober via internet indienen? Dan krijgt u 
de uitkering op de ‘normale’ betaaldag van oktober, 
dat is woensdag 31 oktober.
Indienen via internet kan ook na de hierboven 
genoemde datum. Maar dan betalen we uw uitkering 
mogelijk ook (iets) later aan u uit dan de ‘normale’ 
betaaldag.

http://www.werkfestival.nl
http://gemeente.groningen.nl/hulp-bij-vinden-van-werk
http://gemeente.groningen.nl/individuele-studietoeslag-aanvragen
http://gemeente.groningen.nl/individuele-studietoeslag-aanvragen


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

Hulp nodig?
Stuit u ondanks de tips hierboven toch nog op 
problemen? Kom dan gerust langs bij het WIJ-team 
bij u in de buurt. We hebben op alle locaties pc’s 
en scanapparatuur én medewerkers die u graag 
op weg helpen. Zorgt u er dan wel voor dat u uw 
bewijsstukken bij u hebt? En, als u deze al hebt, 
uw DigiD? U kunt voor vragen ook op het Harm 
Buiterplein terecht. Onze klanten uit Ten Boer kunnen 
bij De Deel terecht voor hulp.

Tips naar aanleiding van uw vragen
Verreweg de meesten van u geven de maandelijkse 
inkomsten al digitaal aan ons door. Een klein 
aantal klanten ervaart daarbij helaas nog wel eens 
problemen. Hieronder daarom een paar tips waar u 
hopelijk iets aan hebt.

- Hebt u problemen net het uploaden van 
 bestanden? Sla het betreffende document op als 
 PDF en probeer het daarna opnieuw. Waarschijnlijk 
 lukt het dan wel. 

- U kunt ook vragen aan de organisatie of werkgever 
 waarvan u het document hebt ontvangen of zij het 
 document als PDF naar u toe kunnen mailen. 

- Als bovenstaande niet lukt, kunt u ook een foto 
 maken van het (digitale) document en die 
 vervolgens uploaden naar ons. De foto moet 
 uiteraard wel goed leesbaar zijn. 

- Ook op onze website kunt u allerlei handige tips 
 vinden voor het makkelijk digitaal zaken doen 
 met ons gemeente.groningen.nl/uitkering-
 inkomsten-en-veranderingen-doorgeven  

http://gemeente.groningen.nl/uitkering-  inkomsten-en-veranderingen-doorgeven
http://gemeente.groningen.nl/uitkering-  inkomsten-en-veranderingen-doorgeven

