Bijsluiter november 2017

Zaken online regelen met de gemeente:
snel en handig vanuit je eigen huis 24 uur
per dag

U kunt steeds meer zaken met de gemeente via internet
regelen. Snel en handig 24 uur per dag vanuit je eigen
huis.
Zo kunt u bijzondere bijstand al digitaal aanvragen.
En ook is het mogelijk om digitaal uw uitkering te stoppen
en uw vakantie aan ons door te geven.
Hebt u moeite met de digitale overheid?
De gemeente organiseert samen met de bibliotheek van
het Groninger Forum gratis cursussen ‘Digisterker’. Dit is
een cursus voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig
zijn. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe dat op een
veilige manier kan. In de cursus komen onder meer aan
de orde het gebruik van een DigiD, en de websites van de
gemeente, UWV, SVB en de Belastingdienst.
Wegens succes is er weer een nieuwe gratis cursus
gepland. Dit keer die start in de bibliotheek van het
Groninger Forum in Selwerd op 22 november.
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 bij u in de buurt. Kijk voor het
dichtstbijzijnde WIJ-team bij u in de buurt op
wij.groningen.nl.

Banen in de ICT: bootcamp voor app- en
webdevelopers

Bent u zelfstandig en zelfsturend en wilt u snel een
interessante baan met toekomst? Met het traject van
Code Gorilla wordt u in korte tijd opgeleid tot Junior
Developer. Met één maand thuisstudie en een drie
maanden intensief leertraject (de bootcamp) leert u
technische vaardigheden, programmeren en alles op het
gebied van web development.
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 “codegorilla bijsluiter” naar het
bovengenoemde e-mailadres.

Kies een participatiebaan!

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).
Bijvoorbeeld Werken als Buurtconciërge
Hét aanspreekpunt voor bewoners in de Wijkraad
Schildersbuurt. U signaleert en meldt problemen en
onvolkomenheden in de openbare ruimte en informeert
bewoners. Daarnaast hebt u contacten en overleg met
bewonersgroepen en medewerkers van verschillende
organisaties die op wijkniveau werkzaam zijn. Kleine
opruim- en reparatieklussen behoren ook tot het
takenpakket. Meer weten of direct solliciteren?
Kijk op link050.nl/participatiebanen-zoeken.

In aanmerking komen voor gratis
sollicitatie kleding-set

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Woont u in de
stad Groningen en bent u uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek? Dan kunt u, wanneer u toestemming
hebt gekregen van uw werk-coach, in aanmerking komen
voor een complete gratis sollicitatie kleding-set van
Dress for Success. Hebt u geen werk-coach dan kunt u
bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Groningen via 14 050.
Een kleding-set bestaat uit: bovenkleding, ondergoed,
schoenen en accessoires. U kiest de outfit die bij u en
bij de baan past en wordt daarbij één op één begeleid
door een medewerker van Dress for Success. Ook krijgt
u adviezen over uw presentatie. Aan het eind van de
kledingsessie ontvangt u een boekje met tips op gebied
van kleding en presentatie. Een eerste indruk maakt u
maar één keer!
Meer dan 60% van de klanten bij Dress for Success heeft
succes in het sollicitatiegesprek en krijgt de baan! Dress
for Success helpt u graag om goed gekleed en met
zelfvertrouwen uw gesprek aan te gaan. Wanneer u de
baan krijgt, mag u een tweede kleding-set uitkiezen; ook
die mag u houden. Kijk voor meer informatie op:
dressforsuccess.nl.

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.

Gratis kinderbonnen voor gezinnen met
een laag inkomen

Hebt u een inkomen tot maximaal 120% van de
bijstandsnorm? En hebt u kinderen? En bent u lid van de
Stadjerspas?
Hou dan vanaf 7 november uw brievenbus in de gaten!
U ontvangt dan een brief van de gemeente waarmee
u voor uw thuiswonende kinderen van 3 t/m 9 jaar
speelgoedbonnen ter waarde van € 25 kunt ophalen
en voor uw thuiswonende kinderen van 10 t/m 17 jaar
kledingbonnen ter waarde van € 50.
Geen lid van de Stadjerspas maar wel een laag inkomen?
Vraag dan een gratis Stadjerspas aan via Stadjerspas.nl
of doe de aanvraag via het WIJ-team bij u in de buurt.

Persoonlijk Re-integratiebudget

Hebt u een idee waarmee u denkt uit de uitkering te
komen en hebt u daarbij financiële ondersteuning nodig?
De gemeente Groningen stelt een persoonlijk
re-integratiebudget beschikbaar dat u hiervoor kunt
inzetten. Het budget bestaat uit 2000 euro per deelnemer.
Wat vragen wij van u?
- Werk een plan uit waarin u aangeeft hoe u, volledig
of gedeeltelijk, uit de uitkering wilt komen en welke
financiële ondersteuning u nodig hebt (max 1 A4).
- Het plan moet aansluiten bij de huidige situatie op
de arbeidsmarkt. Hierbij moet u denken aan kansrijke
beroepen.
- Voeg uw CV toe.
- Mail dit plan naar postbus.wok@groningen.nl.
We kunnen niet garanderen dat uw plan geselecteerd
wordt. Wel kunnen we u in dat geval altijd een ander
aanbod richting werk doen.

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: Inpakkers, 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.

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

Betaaldatum uitkering
Donderdag 30 november

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 22 november inleveren? Dan krijgt u de
uitkering op de ‘normale’ betaaldag van november,
dit is donderdag 30 november.
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.
Deze bijsluiter dient ter informatie.
U kunt er geen rechten aan ontlenen.

