Assen
Ik

Meedoenwebshop Werkplein Baanzicht
Woont u in de Gemeente Assen en heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En
kinderen jonger dan 18 jaar op de basisschool of het voortgezet onderwijs? Dan heeft u
mogelijk recht op de meedoenpremie schoolgaande kinderen. De premie bestaat uit een
meedoentegoed die u kunt besteden in de meedoenwebshop van Werkplein Baanzicht.
Wat is de meedoenwebshop?
De meedoenwebshop is een winkel op het
internet, waar allerlei diensten en artikelen in
staan. Hiermee kunnen uw kinderen mee doen
aan school, sport of cultuur. In de webshop staat
een tegoed (een geldbedrag), waarmee u kunt
winkelen in deze meedoenwebshop.

Hoe krijg ik toegang tot de webshop?
U kunt via onderstaand adres de webshop
bereiken via het internet. Heeft u recht op de
meedoenpremie schoolgaande kinderen, dan
ontvangt u een brief van Werkplein Baanzicht met
uw inlognaam en uw wachtwoord. Een groot deel
van de webshop is al toegankelijk zonder dat u
hoeft in te loggen. Via de knop inloggen
(rechtsboven in het scherm) kunt u “inloggen”. U
ziet dan rechtsboven in uw computerscherm uw
meedoentegoed verschijnen.

Het adres van de webshop is: http://meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl
U kunt de webshop ook bereiken via www.werkpleinbaanzicht.nl

Welke diensten en artikelen vind ik in de meedoenwebshop?
School
• Schoolkosten + bijdrage
(mogelijkheid tot betalen van
kosten aan school, zoals bijdragen,
schoolreisjes, werkweken, boeken)
• Waardebonnen onderwijsartikelen van
verschillende leveranciers

Cultuur
• ICO activiteiten
• Cursussen
• Waardebonnen cultuur

Sport
• Lidmaatschappen van
verschillende verenigingen
• Waardebonnen voor sportartikelen
van verschillende leveranciers

Vakanties
• Groepsvakanties voor kinderen

Fietsen
• 2e handsfietsen van alle soorten en maten

Hoe kan ik winkelen?
Onder de knop meedoen kinderen vindt u alle
artikelen die in de webshop staan.
U kunt hier starten met winkelen. De diensten en
artikelen die u wenst plaatst u in uw winkelwagen.
U ziet direct hoeveel meedoentegoed u na het
afronden van de bestelling nog over hebt. U heeft
dus nog niets aangeschaft als het artikel in uw
winkelwagen staat. Op dat moment kunt u alles
nog wijzigen door artikelen te verwijderen of toe
te voegen in uw winkelwagen. Pas als u de
bestelling daadwerkelijk afrondt, wordt het bedrag
echt van uw meedoentegoed afgetrokken.

OP = OP
Uw meedoentegoed kan opraken. Denkt u
daarom goed na welke spullen, activiteiten of
lidmaatschappen u het belangrijkst vindt. U kunt
eenmaal bestelde artikelen niet meer omwisselen
in de webshop.

Moet ik mijn tegoed in één keer opmaken?
Nee, u kunt meerdere keren winkelen in de
webshop. Uw overgebleven meedoentegoed blijft
gewoon staan tot het einde van het schooljaar.
Het schooljaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Ik wil een cursus voor de webshop, kan dat?
Dat kan, mail dan naar
meedoen@werkpleinbaanzicht.nl of bel met
0592-391600. U kunt vragen naar medewerkers
van de afdeling inkomensondersteuning. Er wordt
dan een afspraak met u gemaakt over de cursus.

Een voorbeeld:
Stel: U heeft twee kinderen. Tim van 8 jaar die op
de basisschool zit en Loes van 15 jaar die in de
derde klas van het VMBO zit.
Als u recht heeft op de meedoenpremie, dan
ontvangt u per brief een inlognaam en een
wachtwoord om toegang te krijgen tot de webshop.
In de webshop staat voor u een tegoed van 2 keer
€210,-. Een totaal van €420,-.
U koopt in de webshop een waardebon voor
schoolspullen voor een bedrag van € 50,-.
Dan houdt u een tegoed over in de webshop van
€ 370,-. Dit wordt automatisch in de webshop
bijgehouden en ziet u ook in uw computerscherm.
U kunt een week later weer in de webshop gaan
winkelen, waar u nu nog een meedoentegoed van
€ 370,- kan besteden. Uw tegoed kunt u besteden
tot het einde van het schooljaar. Het schooljaar
loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Kan ik nog meer doen op de webshop?
Op de webshop
http://meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl kunt
u bekijken op welke extra vergoedingen u
mogelijk nog meer recht heeft. U kunt deze
vergoedingen ook direct digitaal aanvragen.

Ik heb geen computer, wat nu?
Als u niet in het bezit bent van een computer, dan
kunt u gebruik maken van de computers bij
Werkplein Baanzicht. Een gastvrouw helpt u
graag.

Vragen?
Kijk op de webshop bij veelgestelde vragen. Uw
antwoord staat hier misschien wel tussen.
U kunt mailen naar
meedoen@werkpleinbaanzicht.nl.
Bellen met 0592 – 391600
Of langskomen op Werkplein Baanzicht,
Stationsstraat 30-32 in Assen.
Wij helpen u graag!
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