Bijsluiter juni 2018

Vakantiehulp in thuiszorg

Maak deze zomer (mei-november) het verschil door
ouderen te ondersteunen in het dagelijks leven.
Bent u flexibel, lichamelijk fit, zelfstandig en 10-20 uur
per week beschikbaar? Mail dan uw cv naar
accountteamwerk@groningen.nl onder vermelding
van ‘Thuiszorg’. Wij nodigen u dan uit voor een
kennismakingsgesprek, waar u te horen krijgt wat het vak
precies inhoudt en bij welke thuiszorgorganisaties u kunt
werken. Ervaring of opleiding is niet nodig.

Doe mee! Aan de slag met
Participatiebanen

Met een Participatiebaan werkt u aan uw toekomst, met
behoud van uitkering. Hebt u tips of hulp nodig bij het
vinden van een geschikte participatiebaan? Vraag dan
de Coach Meedoen! Zij zijn te vinden op verschillende
locaties bij u in de buurt, o.a. op de WIJ-locaties
(wij.groningen.nl) of via meedoen@groningen.nl.
De Coaches Meedoen kunnen u ook adviseren over
scholing of (vrijwilligers)werk tijdens een participatiebaan.
Meer informatie over participatiebanen vindt u op
gemeente.groningen.nl/participatiebaan-vinden.

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.

Kansrijk beroep

Wil jij aan de slag en ben je bereid scholing te volgen?
Kijk op kansrijkberoep.nl! Hier kun je jouw kansrijke
beroep vinden en je inschrijven om hiermee aan de slag
te gaan. De beroepen op deze site bieden je voor langere
tijd kans op werk.

Participatiebaan: Samen in het GROEN!
Unieke kans: opleiding en baan!
Vind een baan in het GROEN! Wij bieden u een
participatiebaan die gekoppeld is aan een 1 of 2 jarige
opleiding bij Terra Next. Aan het eind van het traject kunt
u bij een hovenier aan de slag en bent u gewild op de
arbeidsmarkt.
Eisen:
- U bent 27 jaar of ouder;
- U ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering van
de gemeente Groningen;

- U wilt deze kans graag pakken en er wat van maken;
- U bent geschikt en gemotiveerd om een opleiding te
volgen;
- U houdt van lichamelijk werk in de buitenlucht en bent
hiertoe in staat.
Hebt u interesse? Kom dan naar de
kennismakingsbijeenkomst op woensdag 27 juni 2018,
tussen 16.00 en 18.00 uur in de Innovatiewerkplaats
aan de Van Schendelstraat 9 in Groningen. Of mail
naar info@wijkdealdewijert.nl of lees meer op meer op
wijkdealdewijert.nl/vacatures/

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: 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.

Bijstand en ‘gemachtigde bankpas’

Bij het vaststellen van het recht op bijstand vindt een
zogenaamde middelentoets plaats. Dit betekent dat
de gemeente kijkt naar het inkomen en vermogen dat
iemand heeft. Als u een ‘gemachtigde bankpas’ hebt van
een bankrekening die op naam van iemand anders staat,
kunt u ook gebruikmaken van het geld op deze rekening.
Bij de beoordeling van het recht op bijstand hoeft dit geen
probleem te zijn. U moet het geld dan wel alléén voor die
andere persoon opnemen en de gemeente vertellen dat
deze rekening er is. Ook moet u kunnen laten zien hoe
het geld van deze rekening besteed wordt. Geef dus altijd
aan ons door als u een ‘gemachtigde bankpas’ hebt. Zo
voorkomt u onnodige boetes.

RECTIFICATIE! Festival Voor niets gaat
de zon op verplaatst!

Betaaldatum uitkering
Vrijdag 29 juni

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.

Het festival dat op 30 mei zou plaatsvinden in het
winkelcentrum Paddepoel gaat NIET DOOR!!!
Het festival is verplaatst naar WOENSDAG
27 JUNI 2018, van 12:00 uur tot 17:00 uur.
De locatie is: Activiteitencentrum De Holm,
Folkingestraat 9b in Groningen. Voor meer informatie:
voornietsgaatdezonop.net

‘Opgave inkomsten’ digitaal
inleveren + inleverdatum
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-enveranderingen-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.
De komende maanden nog op papier
De komende maanden sturen wij u nog het papieren
formulier ‘Opgave inkomsten’ toe. Maar we verzoeken
u nu al wel uw opgave via internet te doen. Na een
overgangstermijn van een aantal maanden sturen
we deze formulieren namelijk niet meer automatisch
toe. Geen inkomsten gehad? Ook dit kunt u voortaan
online aan ons doorgeven.
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 21 juni via internet indienen? Dan krijgt u de
uitkering op de ‘normale’ betaaldag van juni, dat is
vrijdag 29 juni.
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.

Hulp nodig?
Niet iedereen is even handig met computers en
internet. Dat snappen wij heel goed. Kom 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.
Toch nog papier?
Wilt u na een gewenningsperiode van een paar
maanden uw inkomstenbewijzen toch nog op papier
inleveren? Dan moet u zich persoonlijk bij de balie
melden. U krijgt dan van ons het formulier ‘opgave
inkomsten’. Om uw persoonlijke formulier mee te
kunnen geven, hebben we wel uw legitimatiebewijs
nodig. Op dit formulier staan uw persoonsgegevens
en een streepjescode. Deze levert u samen met
uw inkomstenbewijzen in. Alleen dan is een snelle
verwerking door ons mogelijk.
Samenvattend
De veranderingen op een rijtje:
- U kunt de opgave van uw inkomsten vanaf deze
maand digitaal doorgeven;
- U hebt hiervoor een DigiD nodig;
- U krijgt nog een paar maanden lang de papieren
‘Opgave inkomsten’ toegestuurd, daarna stopt de
automatische toezending;
- U moet na deze paar maanden zelf denken om het
opgeven van inkomsten. Ook als u geen inkomsten
hebt gehad, moet u dit aan ons doorgeven. Pas na
ontvangst door ons, vindt betaling van de
aanvullende uitkering plaats.

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

