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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Energietoeslag wordt
binnenkort uitbetaald!
De energieprijzen zijn de
afgelopen periode enorm
gestegen. De Rijksoverheid wil
mensen met een laag inkomen
daarin tegemoetkomen.
Deze tegemoetkoming is een éénmalige toeslag van 800 euro.
Dit geld is bedoeld om het hoge voorschot én de jaarafrekening
te betalen. Wij zullen deze toeslag in april automatisch
uitbetalen aan mensen met een maandelijkse uitkering van
BWRI. Mensen met een laag inkomen zonder uitkering van
BWRI moeten de toeslag aanvragen. Het aanvraagformulier
komt binnenkort op de website van BWRI.

Medische kosten en
bijzondere bijstand
Heeft u onverwachts medische kosten?
U kunt dan soms een vergoeding krijgen
via de bijzondere bijstand.
Denk bijvoorbeeld aan onverwachtse
tandartskosten of de aanschaf van een bril.
Voor deze kosten kunt u in 2022
bijzondere bijstand aanvragen.
Hoe werkt dit?
Voor sommige onverwachtse kosten kunnen
we bijzondere bijstand betalen. Hiervoor
gelden wel een aantal voorwaarden. U moet
zich bijvoorbeeld voldoende verzekeren
indien dit mogelijk is. Dit kan via onze
collectieve verzekering bij Menzis.

www.bwri.nl

Aanvullende verzekering
Via onze gemeente kunt u kiezen voor
een aanvullende verzekering via Menzis.
Via de gemeente krijgt u korting op
deze verzekering. Ook krijgt u extra
vergoedingen. Deze verzekering kunt u elk
jaar in december afsluiten.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website in de folder
‘Verstrekkingen boekje’ of bel met het
minimateam op 0598 373700
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Wil je graag aan de slag als
vrijwilliger? Zie je werken
in de zorg helemaal zitten?
Mooi! Wij zoeken vrijwilligers die een training
willen volgen. Je gaat als vrijwilliger de inwoners
van de gemeente ondersteunen.
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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.

Het is belangrijk dat mensen die op zoek zijn
naar ondersteuning snel geholpen worden.
Mensen met vragen over hulp thuis. Of
vragen over hoe om te gaan met heftige
pubers of jongeren.
Soms is het niet makkelijk om je vragen goed
te verwoorden. Daarom biedt de gemeente
ondersteuning aan haar inwoners. We
luisteren naar het verhaal van onze inwoners.
En we helpen met het formuleren van hun
vragen om ondersteuning.
Één manier om mensen bij hun vragen te
helpen is door een vrijwillige Onafhankelijke
Clientondersteuner (OCO) in te zetten. Als
OCO help je mensen met het stellen van
de juiste vragen. Je helpt mensen die het
spannend vinden om een gesprek te voeren.
Je geeft praktische informatie. En als het heel
specifiek wordt kan je altijd deskundigheid
vragen.
Ben je enthousiast geworden?
Heb jij kennis en ervaring met het sociaal
domein? En ben je bereid een training van
6-7 dagdelen te volgen? Neem dan contact
op met je werkcoach. Of meld je aan bij
adviespunt@zorgbelang-groningen.nl

Ga je liever in de bouw of
techniek aan de slag?
Mooi, Project Overschild heeft nog
ruimte voor jou! Eerst fit voor werk,
dan bemiddeling naar een opleiding en
werk. Overschild heeft te maken met
aardbevingsproblematiek vanwege de
gaswinning. Huizen zijn verzakt en hebben
schade. Daarom is er gestart met de sloop,
verbouwing en de bouw van woningen. De
gemeente, in samenwerking met Werk in
Zicht, zoekt mensen die hierbij willen helpen.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Eén
ervan is het werk-fit traject. Bij dit traject is
het belangrijk om eerst fit te worden voor
werk. Je went bijvoorbeeld aan de werktijden
en het werken voor een baas.
Je leert ook om je rustig aan te passen aan
een fulltime werkweek. Ben je hieraan
gewend? Dan ga je een opleiding volgen.
Daarna kun je een beroep in de bouw of
techniek uitoefenen.Heb je meer dan drie
maanden een uitkering en je bent op zoek
naar werk? Dan kan je je opgeven bij je
werkcoach voor het project Overschild.

Leerbouwen, voor werken in de bouw
Zoals je weet is er ontzettend veel vraag naar
personeel in de bouwsector. Doordat de vraag
groot is, is de kans ook groot dat je na een
opleiding of training een baan krijgt. Als jij
je opgeeft, kan je een opleiding gaan volgen
voor bijvoorbeeld schilder. Er is een aantal
bedrijven waarbij je in elk geval 6 maanden
een baan kunt krijgen. Interesse? Bel naar je
werkcoach. Die kan je nog meer vertellen.
Direct klaar voor een baan?
Er zijn op dit moment doorlopende
vacatures. Je kunt bijvoorbeeld direct aan de
slag bij de GGD. Wil je hier meer van weten
bel dan je werkcoach of mail direct jouw CV
naar werkenbijdeggd@UWV.nl!

