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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

‘Jij Kan Het’ met
KansrijkBeroep
U heeft een uitkering. U wilt aan de slag en u wilt
een scholing volgen? Dat kan via Kansrijk Beroep.
Kijk op de website www.kansrijkberoep.nl. Of neem
contact op met uw werkcoach voor meer informatie.
Heeft u geen computer of internet dan kunt u in de Bibliotheek in het Huis
van Cultuur en Bestuur in Hoogezand ook gebruik maken van de computers.
Het Huis van Cultuur en Bestuur zit aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

Wist u dat uw norm
hoger is vanaf januari?
Veel uitkeringen worden iets hoger vanaf
januari. De bijstandsnormen zijn ook
verhoogd. Hieronder staan de meest
voorkomende normen.
Normen met vakantiegeld

1 juli 2021 1 jan. 2022

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

1078,70

1091,71

Samenwonende en gehuwden

1541,00

1559,58

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

1024,76

1037,12

Samenwonenden en gehuwden

1463,95

1481,60

Normen zonder vakantiegeld

Wonen er nog andere volwassenen in de woning, waarin u woont,
dan kan het zijn dat de kostendelersnorm van toepassing is.
* 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.

www.bwri.nl

Foto’s aanleveren
Wij krijgen steeds vaker foto’s van documenten
binnen. Dit is erg handig voor u en ook voor ons!
Maar helaas zijn de foto’s niet altijd duidelijk.
Dan zijn de documenten ook niet goed leesbaar. Daarom willen
wij u een aantal tips geven om duidelijke foto’s te maken van uw
documenten. Wij zien graag uw duidelijke foto’s binnenkomen!

Leg uw document plat op

tafel

Zorg ervoor dat u in ee
n ruimte
staat waar er voldoend
e daglicht is
Probeer een foto te ma
ken
van het hele document
Let erop dat uw camera
scherp
staat voordat u de fot
o maakt
Controleer of de foto sch
erp is,
voordat u de foto verstu
urt
Als u de foto via de ma
il verstuurt,
noteer dan uw naam en
geboortedatum
Geef in de mail ook aa
n voor wie
de foto bedoeld is of wa
ar het
document over gaat

JANUARI 2022

Vergoeding hoge energierekening voor inwoners
met lage inkomens in 2022
Door de stijgende energieprijzen kunnen
veel inwoners met een laag inkomen de
energierekening niet betalen.
Mensen met een inkomen rond het sociaal
minimum krijgen daarom in 2022 een
vergoeding via de gemeente. Deze vergoeding
is ongeveer € 200,00. Inwoners in de bijstand

zijn bekend bij de gemeente. Zij krijgen dit
bedrag vanzelf. De gemeente denkt dat de
vergoeding in het de eerste 3 maanden van
2022 uitbetaald kan worden.

Wil je een training
of een cursus volgen?
Dat kan met het Stap-budget!

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.
Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand
Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer
Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl
Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@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.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkzoekenden en
werkenden max. € 1.000 subsidie krijgen voor
scholing en ontwikkeling.
De subsidie heet STAP. De subsidie is voor
het volgen van een training, een cursus of
een opleiding. Zo worden je kansen om werk
te krijgen groter. Maar ook om van baan te
veranderen. Een aanvraag voor deze subsidie
kan worden ingediend bij het UWV.

Hiervoor kunt u naar de link:
uwv.nl/particulieren/stap-budget.
Heeft u geen computer of internet dan kunt
u in de Bibliotheek in het Huis van Cultuur en
Bestuur in Hoogezand ook gebruik maken van
de computers. Het Huis van Cultuur en Bestuur
zit aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

foto: Jan Kanning

Nieuwe inburgeringswet
Op 1 januari 2022 is er een nieuwe wet Inburgering in Nederland. BWRI
gaat inburgeraars helpen met Nederlandse taal en activiteiten. Zodat zij
een nieuw thuis vinden in Nederland.
De consulenten Inburgering van BWRI maken
samen met de nieuwe inburgeraars een
plan. Het doel is: zo snel en zo goed mogelijk
Nederlands leren.
Als je goed Nederlands kunt, vind je
gemakkelijker werk en weet je hoe alles werkt.
We onderzoeken welke route voor inburgering
past. In de verschillende routes gaat u niet

alleen de Nederlandse taal leren. Maar
ook meedoen in de maatschappij door
bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of stage. Ook
helpen wij met vragen over wonen, werken en
leven in Midden-Groningen.
Nieuwe inburgeraars leren bijvoorbeeld
over geldzaken en over de Nederlandse
arbeidsmarkt.

De nieuwe wet Inburgering is voor
inburgeraars die nu nog in een opvang van
COA wonen. Zij verhuizen naar MiddenGroningen. BWRI neemt contact met de
nieuwe inburgeraars op.

