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Somber of gespannen
door het Coronavirus?

De medewerkers van de BWRI werken nog steeds voor een 
groot deel vanuit thuis. Toch willen we onze dienstverlening 
aan u zo goed mogelijk voortzetten. 

Dienstverlening 
re-integratie in Coronatijd

www.bwri.nl

In de vorige Nieuwsbrief hebben 
we u geïnformeerd over de 
sluiting van onze locaties aan de 
Haydnlaan en de Molenraai. Dit 
blijft nog even zo.  

BWRI blijft 
nog gesloten 
voor publiek

Natuurlijk blijven onze medewerkers 
zich voor u inzetten. De uitkeringen 
worden normaal betaald en voor uw 
vragen zijn we tijdens het telefonisch 
spreekuur bereikbaar zoals u van ons 
gewend bent. Nog beter is het om uw 
vraag aan ons te mailen. U krijgt zo snel 
mogelijk antwoord van ons. 

Vanzelfsprekend worden uw aanvragen 
ook in behandeling genomen en als we 
vragen hebben nemen we telefonisch of 
per mail contact op.   

•  BWRI is telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met donderdag
van 8.30 tot 16.00 uur en op
vrijdag van 8.30 tot 12.30. 

•  Het telefonisch spreekuur is maandag
tot en met donderdag van 8.30 tot 9.30
en van 13.30 tot 14.30 en op
vrijdag van 8.30 tot 9.30. 

•  Ons mailadres is info@bwri.nl
•  Uw post kunt u in de brievenbus gooien 

aan de Haydnlaan 2. De brievenbus wordt 
elke werkdag geleegd. Of sturen naar 
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer. 

•  Op onze website staat altijd de meest 
actuele info: www.bwri.nl

Op dit moment en binnen de huidige RIVM-
maatregelen kunnen we alleen digitaal 
contact met u onderhouden. Naast bellen en 
mailen gaan we dit nu ook zo veel mogelijk via 
beeldbellen doen. 

We maken daarbij gebruik van middelen 
die voor u toegankelijk zijn. Velen van u 
hebben een smartphone. We kunnen dan 
contact met u hebben via bijvoorbeeld 
Whatsapp video bellen of via  Microsoft 

Teams. Gebruikt u een andere app om
te beeldbellen, dan kijken we of we
deze ook kunnen gebruiken. 

Uitnodigingsbrief
Wanneer we met u een afspraak plannen 
via beeldbellen ontvangt u van ons een 
uitnodigingsbrief met eventueel een 
handleiding. Mocht het niet lukken, dan 
kunt u altijd contact zoeken met uw 
casemanager of werkcoach. 

Bent u somber of 
gespannen door het 
coronavirus? 

Het is begrijpelijk als u zich somber, 
gespannen of misschien zelfs angstig voelt 
door het coronavirus. Dat kan als u alleen 
bent, maar ook als u samen met andere 
mensen woont.

Als dat kan, praat er dan samen over met 
mensen in uw omgeving. Of zoek hulp. Er 
is een website van de overheid waar u veel 
informatie kunt vinden over welke hulp er 
allemaal is. Daar staan ook tips op van wat 
u allemaal al zelf kunt doen. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/gezondheid-en-
zorg/somber-of-gespannen-door-het-
coronavirus



www.bwri.nl

Tot en met 30 juni 2021 hangt de voorjaar/zomercollectie 
bij kledingbank Maxima in Sappemeer. Heel vervelend 
dat door de coronacrisis er voor uw en onze veiligheid 
niet te veel mensen tegelijkertijd in de winkel kunnen. 
Daarom kunt u alleen winkelen op telefonische afspraak 
(06-48707204 graag bellen tussen 10.00 en 14.00 uur). 
Maxima is een kledingwinkel zonder kassa. 

Wilt u winkelen
in de Kledingbank?

Online Banenmarkt
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Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand

Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
e.hut@bwri.nl
mef.koenders@bwri.nl

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.

Op de BWRI website 
zijn veel vacatures 
te vinden. Kijk maar 
eens op www.bwri.nl/
werkgeversteam
bij het onderwerp 
vacatures.  

Zo werkt het
Aan de balie laat u de uitkeringsspeci� catie 
en uw identiteitsbewijs zien. Dan ontvangt u 
voor ieder gezinslid een kledingkaart waarop 
ongeveer 15 stuks kleding staan en kunt u 
(gratis) gaan winkelen. Winkelt u ook voor 
uw kinderen, dan moet u aantonen dat het 
uw kinderen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 
een ID-kaart, het trouwboekje, een ander 
bewijsstuk van de gemeente of een pasje van 
de zorgverzekering.

Online shoppen
U kunt vooraf de website met foto’s bezoeken: 
www.sappemeer@kledingbankmaxima.nl. 
Voor 0-18-jarigen is er veel nieuwe kleding: 
broeken, jassen, schoenen, sokken, 
ondergoed/lingerie en sportkleding!

Menterwolde
Woont u in de voormalige gemeente 
Menterwolde? Dan blijft u winkelen bij 
Maxima Veendam.

Werkgeversnetwerk

Ons werkgeversteam heeft veel contacten 
met werkgevers in de arbeidsmarktregio. 
Bovendien hebben ze een goed beeld 
van de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen ze 
veel vacatures toegespeeld voor zowel 
werkzoekenden met als zonder een 
gemeentelijke uitkering. 

Online Banenmarkt op 6 april 2021

De vacatures staan gepresenteerd op de 
website van de BWRI, zijn actueel en worden 
regelmatig ververst. Keuze genoeg en op 
allerlei gebied. Wij adviseren u om regelmatig 
even de site te raadplegen. Verder kunt  u 
meedoen met onze online banenmarkt op
6 april van 10.00 tot 13.00.

bron: www.gic.nl/economie/eerste-online-banenmarkt-van-
groningen-dankzij-speciale-linkedin-pagina

www.bwri.nl

Zo werkt het
Aan de balie laat u de uitkeringsspeci� catie 
en uw identiteitsbewijs zien. Dan ontvangt u 
voor ieder gezinslid een kledingkaart waarop 
ongeveer 15 stuks kleding staan en kunt u ongeveer 15 stuks kleding staan en kunt u 
(gratis) gaan winkelen. Winkelt u ook voor 
uw kinderen, dan moet u aantonen dat het 
uw kinderen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 
een ID-kaart, het trouwboekje, een ander 
bewijsstuk van de gemeente of een pasje van 
de zorgverzekering.

Regels bij Maxima door Corona
1.   Houd 1,5 meter afstand, 

buiten en in de winkel.
2.  U kunt geen kinderen tot 12 jaar meenemen; in de winkel en buiten.3.  Kom niet naar de winkel

als u verkouden bent of 
griepklachten hebt.

4.  Probeer alleen de kleding aan te raken die u uitkiest.
5.  De paskamers worden niet gebruikt.6.  Er kan geen koffie en theeworden gedronken.

7.  Het toilet kan niet worden gebruikt. 8.  Gebruik het winkelmandje datu krijgt; laat uw eigen tasbij de koffietafel staan. 9.  U kunt maximaal eens per maand een afspraak bij Maxima maken.10.  Volg altijd de aanwijzingen vande medewerkers van Maxima.


