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Opleidingstraject voor de horeca

Ontdekken of de horeca iets voor u is? Maak vrijblijvend
kennis met het nieuwe Horeca Opleidingstraject tijdens
de Baanborrel op zaterdag 25 augustus om 15.00 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 in 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.

KANSRIJK!

WERK EN SCHOLING KANSRIJKE BEROEPEN

Krijgt u de brief niet, maar denkt u dat u wel recht hebt op
de VOS?
Dan kunt u vanaf 2 januari 2019 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: gemeente.groningen.nl/
vergoeding-schoolfonds-kinderen-vos-aanvragen.

Gratis cursusaanbod voor vrijwilligers
en mensen met een participatiebaan
Per 1 juli staat het nieuwe cursusaanbod van Link
050 weer online! Kijk op link050.nl/vrijwilligerswerk/
cursusaanbod

Bent u vrijwilliger in de stad Groningen, dan kunt u
meedoen aan cursussen en themabijeenkomsten om uw
kennis te vergroten of nieuwe vaardigheden te leren. Ook
als u een participatiebaan hebt kunt u gratis deelnemen.
U kunt het complete aanbod bekijken en u aanmelden
voor een of meer cursussen of bijeenkomsten van uw
keuze. Bijvoorbeeld: Logo design, Geld en grip, Fit en
vitaal, Netwerken en persoonlijke presentatie, Rots water
en weerbaarheid, en nog veel meer….!

Tijdelijk aan het werk? Flextensie!
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Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) en De Drie Gezusters

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.

Betaaldatum uitkering
Dinsdag 31 augustus

‘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-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.

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.

Ontvangt u uw inkomstenbewijs op tijd en kunt u
het uiterlijk 23 augustus via internet indienen? Dan
krijgt u de uitkering op de ‘normale’ betaaldag van
augustus, dat is vrijdag 31 augustus.
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?
Wij stoppen binnenkort met het toezenden van
papieren formulieren. U ontvangt hierover een brief.
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.

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

