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Hoe gaat het nu met
Project Overschild?
Hoe het gaat met de mensen van het project Overschild
kunt u lezen in de bijdrage dit hieronder staat.
“Het gaat er niet om dat je de hele dag de
rug nat hebt van het zweet, maar dat je
weer ruimte hebt in je hoofd” vertelt Albert
Jan de projectbegeleider bij het project
Overschild. In dit project worden mensen
die om verschillende redenen al lang thuis
zitten begeleid om weer aan het werk te
komen. In Overschild gaat het hele dorp
vanwege aardbeving schade op de schop.
De deelnemers werken veel in de tuinen van
de bewoners om deze weer netjes te maken.
Als we bij het project in Overschild
langsgaan staan de zweetdruppels trouwens
wel op hun voorhoofd, maar dat kan ook
aan de extreme warme dag liggen. Albert
Jan is met een groep van vier mannen met
hele verschillende achtergronden aan het
werk. Allemaal zijn ze blij dat ze er werken.

Loopt u met plannen rond
om voor u zelf te beginnen?
Als u een zelfstandig bedrijf
of beroep wilt opstarten
kunnen wij u helpen.
Vraag uw werkcoach naar
de mogelijkheden. Kijkt
u ook nog even op de site
van BWRI naar de folder
zelfstandigen? Hierin vindt
u veel informatie.
www.bwri.nl

“Als je iets doet wat je leuk vindt, dan is die
uitkering al weer een stuk gemakkelijker”
zegt Tom. “De mensen voor wie we hier
werken, zijn zo ontzettend dankbaar.
Iedereen knikt enthousiast mee. “Ze willen
het liefst dat je de hele dag met ze gaat
praten” zegt Hans. “Sommige mensen
zien vanwege Corona heel weinig andere
mensen, die zijn ontzettend blij als je bij ze
langs komt. Laatst vroeg iemand of we niet
mee wilden lunchen.” De mannen kunnen er
wel om lachen. Ze voelen zich gewaardeerd.
Alle deelnemers die tot nu toe aan het
project meededen zijn uit de uitkering
gegaan. Albert Jan denkt dat het succes
komt omdat ze allemaal hetzelfde
werk doen. “Ik ben geen meneertje. De
menselijke factor, daar gaat het om.

Geschiedenis moet je van leren, niet in
leven. Je moet deuren open zetten en dat
kan in deze omgeving. Sommige mensen
komen hier binnen met een plan A. Ik zeg
nooit dat kan niet, maar maak ook een plan
B. Ze zijn nu bezig met plan B. Leroy vertelt
dat zijn plan A is om profbasketballer
te worden. Hij werkt nu drie weken bij
Overschild. “Ik had eigenlijk altijd alleen
een plan A. Toen dat niet doorging werd ik
depressief en zat ik veel alleen. Nu ik hier zit
zie ik weer mogelijkheden voor een plan B.
Albert Jan is een geweldige leider.”

Bent u van plan om een
zelfstandig bedrijf te starten?
Er zijn wel een aantal stappen die u moet
doorlopen. Wij willen graag eerst weten wat
uw plan is. Ook kunnen wij u hulp bieden bij
het starten als ondernemer.
Uiteraard hebben wij hier meer informatie
over beschikbaar. Deze informatie is ook
beschikbaar in het Engels en Arabisch. Neem
hiervoor contact op met uw werkcoach!

In het kort de stappen die u doorloopt:
Stap 1 U vertelt uw plan aan uw werkcoach.
Stap 2 U zet dit plan op papier en u
heeft een gesprek met onze
werkcoach Zelfstandige.
Stap 3 U schrijft een ondernemersplan.
Ook krijgt u ondersteuning van onze
werkcoach zelfstandige.
Stap 4 U doet een aanvraag BBZ.
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Maakt u al gebruik van
het Meedoenfonds?

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.

Heeft u een laag inkomen? Wilt u of uw
kinderen bijvoorbeeld sporten, op muziekles
of een internetabonnement? Dit kan via het
Meedoenfonds. Ook kunt u een bijdrage
krijgen voor schoolspullen voor uw kinderen.
Hoe werkt dit?
Kijk eerst of u in aanmerking komt op de
website meedoenmiddengroningen.nl. U kunt
ook telefonisch contact met ons opnemen.
Komt u in aanmerking? Vraag dan een account
aan via de website. Zodra uw deelname is
goedgekeurd, kunt u inloggen en kijken van
welke regeling, activiteit of aanbod u gebruik
wilt maken. U krijgt punten toegekend zodat
u binnen de webshop zelf producten kunt
kiezen. Elke punt is € 0,50 waard!
Schoolspullen
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn
er weer allerlei schoolspullen nodig. Wist
u dat u extra punten kunt krijgen voor uw
schoolgaande kinderen onder de 18 jaar voor
deze kosten? Gaat uw kind voor het eerst
naar het voortgezet onderwijs? Dan worden er
1200 punten toegevoegd. Gaat uw kind naar
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het tweede jaar of hoger van het voortgezet
onderwijs? Dan worden er 200 punten
toegevoegd. Gaat uw kind naar het MBO, HBO
of WO en is nog geen 18 jaar? Dan worden er
200 punten toegevoegd.
Sportabonnementen
Ook voor sportabonnementen kunt u uw
punten gebruiken van het Meedoen Fonds in
onze webshop. Staat uw sportclub niet in de
webshop? Neem dan even contact met ons
op. U kunt dan waarschijnlijk ook uw punten
gebruiken om deze contributiekosten vergoed
te krijgen.

Telefoon 0598 37 37 00
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl
Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
eltje.hut@bwri.nl
marleen.koenders@bwri.nl
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

Internetabonnement
U kunt geld terugvragen voor een internet-,
telefoon- of krantenabonnement. Hiervoor
kunt u het factuurbedrag uit laten betalen van
uw punten.

Wist u dat uw norm
hoger is vanaf juli?

Huisgenoten van
21 jaar of ouder?

Veel uitkeringen worden iets hoger vanaf juli. De
bijstandsnormen zijn ook verhoogd. Hieronder
staan de meest voorkomende normen.
Normen met vakantiegeld*
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1 januari ‘21

1 juli ‘21

Alleenstaanden en
alleenstaande ouders

1.075,44

1.078,70

Samenwonenden en
gehuwden

1.536,34

1.541,00

Normen zonder vakantiegeld
Alleenstaanden en
alleenstaande ouders

1.021,67

1.024,76

Samenwonenden en
gehuwden

1.459,52

1.463,95

* Het vakantiegeld is 5% van de uitkering en wordt in mei aan u uitbetaald.

Krijgt u ook andere uitkeringen van bijvoorbeeld SVB, UWV of
pensioenfondsen? Lever dan zo snel mogelijk de specificatie
van deze uitkering van de maand juli bij ons in.

Start uw kind met school? Dan krijgt
u mogelijk een hogere uitkering.
Stopt uw kind met school? Dan
krijgt u mogelijk een lagere
uitkering. Vergeet daarom niet om
te melden dat uw kind stopt of start
met een opleiding.
Kinderen en huisgenoten van 21 jaar of ouder die niet
naar school worden aangemerkt als kostendeler. De
kostendelers norm is lager dan de alleenstaande of
gehuwde norm. Het is daarom belangrijk om dit door
te geven. Anders krijgt u mogelijk een te lage of te
hoge uitkering.

