
Bijsluiter september 2019

Had ik maar een vak geleerd
Het is nooit te laat om te leren.  Bent u oplossings-
gericht en in het bezit van een gezonde dosis logisch 
denken? Dan is de kans groot dat we op zoek zijn 
naar u!

De technieksector kampt al geruime tijd met een 
tekort aan geschikt personeel. Door het aanbieden 
van scholingstrajecten geven we u de kans op een 
uitdagende baan en is er meer geschoold personeel. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Wat is techniek? 
Techniek is een breed begrip en er zijn veel 
verschillende mogelijkheden. Van een elektricien 
worden hele andere eigenschappen verwacht dan van 
een automonteur of lasser. Toch vallen deze beroepen 
allemaal onder de noemer “techniek”.

Is techniek iets voor u? 
Om te weten of u geschikt bent en waar uw 
kwaliteiten liggen biedt de gemeente Groningen een 
techniektest aan. Deze test bestaat uit een diversiteit 
aan technische vragen.  

Als na de test blijkt dat u beschikt over voldoende 
technisch inzicht, dan kunt u samen met uw coach 
een nieuwe leerweg uitstippelen. Ervaring of een 
technische vooropleiding is niet nodig.

Hebt u interesse? 
Aanmelden kan via techniektest@groningen.nl of 
bespreek de mogelijkheden met uw coach. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 
met 050 367 50 00 of informeren bij het WIJ-team bij 
u in de buurt. 
 

Parttime inkomsten én uitkering?
Hebt u op dit moment parttime werk en een 
aanvullende uitkering? Wilt u graag meer uren 
werken? Neemt u dan contact op met de gemeente.

In een gesprek met u gaan we dan samen met u uw 
situatie bekijken. We onderzoeken de mogelijkheden 
om uw inkomsten uit te breiden. Hebt u nu al vragen 
of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op 
met het project Parttime Inkomsten en Uitkering 
(PTIU). U kunt ons bereiken via telefoonnummer 
050 367 50 00 of mail PTIU@groningen.nl

Opleidingstraject voor de horeca 
Ontdekken of de horeca iets voor u is? Maak 
vrijblijvend kennis met het nieuwe Horeca 
Opleidingstraject voor bedieningsmedewerker 
tijdens de Meet & Greet op dinsdag 17 september 
om 10.00 uur. 

Laat u informeren over de aantrekkelijke 
voorwaarden, doorgroeimogelijkheden en 
baangarantie. Wie weet start u binnenkort uw carrière 
in de horeca! Ervaring, leeftijd of opleiding is niet 
belangrijk. Uw motivatie wel! Daarmee slaagt u zeker 
voor de opleiding (3 maanden, met behoud van 
uitkering) tot bedieningsmedewerker niveau 3. 
De opleiding start 30 september. 

Interesse? Mail dan uw cv naar: 
accountteamwerk@groningen.nl onder vermelding 
van Horeca Opleidingstraject. Een medewerker van 
het accountteam neemt dan zo spoedig mogelijk 
contact met u op. 

Het Centrum naar Werk 
Het Centrum naar Werk (CnW) ondersteunt 
werkzoekenden bij het vinden van werk. 

De coach van het CnW bespreekt samen met u wat 
nodig is. Dit kunnen interne of externe trainingen 
zijn, losse workshops, maar ook het volgen van leer-/
werkprogramma’s behoort tot de mogelijkheden. 
U wordt altijd persoonlijk begeleid. 
Het CnW heeft:
 - een actueel vacatureoverzicht met zowel betaalde 

banen als werkervaringsplaatsen 
- goede contacten met werkgevers en uitzend-   
 bureaus 
- ruime kennis van de ontwikkelingen op de    
 arbeidsmarkt

Sollicitatievaardigheden is onderdeel van het 
aanbod: een motivatiebrief en CV opstellen, 
sollicitatiegesprekken voeren, inzet van social media, 
presenteren en netwerken.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Bel dan  de gemeente 
Groningen op 050 367 50 00  of kijk op 
gemeente.groningen.nl/hulp-bij-vinden-van-werk.  
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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 2019-2020:

• € 49,50 per kind voor ouders van kinderen op de  
 basisschool
• € 85,50 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 2020 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: 
groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-
aanvragen.

LET OP!
Wat betreft de regels voor de hele gemeente 
Groningen: 2019 is een overgangsjaar. Regels kunnen 
in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer 
afwijken van de regels in de stad Groningen. 
De gemeenteraad moet hierover besluiten nemen.
De VOS geldt alleen voor inwoners van de 
voormalige gemeente Groningen. Woont u in de 
voormalige gemeente Haren of Ten Boer? Dan gelden 
voor u nog de oude regelingen. Bij uw WIJ-team 
kunnen ze u daar meer over vertellen. 
Of kijk op groningen.nl/vergoeding-schoolfonds-
kinderen-vos-aanvragen.

Gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ 
start weer in september 2019 
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?

Wanneer wordt de cursus gegeven?
De cursus ‘Rondkomen kun je leren’ bestaat uit 
4 lessen van 2 uur.
De eerstvolgende cursus vindt plaats in de avond en 
begint in september 2019. Deze avondcursus is op de 
volgende 4 dagen van 19.30 tot 21.30 uur:
• maandag 23 september
• maandag 30 september
• maandag 7 oktober
• maandag 14 oktober
De cursus wordt gehouden in Buurtcentrum 
Poortershoes aan de Oosterweg 13, Oosterpoortwijk 
in Groningen.

Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor dezelfde 
cursus die plaatsvindt in de ochtenduren. 

Deze ochtendcursus is op de volgende 4 dagen van 
09.30 uur tot 11.30 uur: 
• maandag 28 oktober
• maandag 4 november
• maandag 11 november
• maandag 18 november
De cursus wordt gehouden aan het Harm Buiterplein 1 
in Groningen.

Hoe meldt u zich aan?
• Telefonisch bij mevrouw H. Prins, telefoon 14 050.  
 U kunt haar bellen 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. Zet uw naam,  
 adres en telefoonnummer in de e-mail.  
 Geef door of u aan de ochtend- of avondcursus wilt  
 deelnemen. 

 
Cliëntenraad Werk & Inkomen (CR)
In de afgelopen maanden is de CR nauw 
betrokken geweest bij de totstandkoming van 
het armoedebeleid. Dat betekent niet dat al onze 
wensen en ideeën daarin zijn opgenomen. In een 
uitgebreid advies aan B&W hebben we onze visie 
op het voorstel gegeven. Dat advies kunt u lezen op 
onze site www.clientenraadgroningen.nl. Rond het 
moment dat deze bijsluiter uitkomt, bespreekt de 
gemeenteraad het nieuwe voorstel.
 
Verder hebben we vlak voor de zomer nog 
overleg gehad met (bijna alle) leden van die 
gemeenteraadscommissie. Met hen hebben we 
gesproken over onze reactie op het Collegeakkoord 
van februari, het armoedebeleid en de toekomst 
van de adviesraden. Veel leden lieten weten dat 
ze de Cliëntenraad van groot belang vinden, altijd 
nieuwsgierig zijn naar de adviezen en dat ze graag 
zien dat de raad blijft. Uiteraard zijn we daar zeer blij 
mee.
 
Contact
Om onze activiteiten te kunnen volgen kunt u kijken 
op onze website www.clientenraadgroningen.nl
U kunt ook contact met ons opnemen voor vragen 
of suggesties. Dat kan via onze website, onze mail 
info@clientenraadgroningen.nl of postbus 1155, 9701 
BD Groningen.

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

Inkomsten digitaal inleveren: één keer 
per maand
U kunt uw inkomsten snel en makkelijk via internet 
aan ons doorgeven. Via de webpagina
gemeente.groningen.nl/uitkering-inkomsten-en-
veranderingen-doorgeven.  

BELANGRIJK: Geef uw inkomsten één keer per 
maand aan ons door, zodra u alle specificaties van 
de betreffende maand binnen hebt. We betalen uw 
aanvullende uitkering zo spoedig mogelijk uit. Op de 
normale betaaldatum of een van de dagen daarna.

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

Betaaldatum: maandag 30 september
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