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Het Meedoenfonds

Bijeenkomst klanttevredenheid 
voor alle klanten

Wat is het Meedoenfonds?
Het Meedoen Fonds Midden-Groningen is 
er om mensen met een laag inkomen mee 
te laten doen met verschillende regelingen. 
Dit kan vanuit verschillende regelingen 
zoals de Meedoenregeling, het Kindpakket 
en de Tegemoetkoming Studiekosten. 
Wij verwijzen u door naar onze website 
voor meer informatie hierover.  www.
meedoenregelingmiddengroningen.nl 

Hoe werkt het?
U kunt eenvoudig een aanvraag doen op 
de website van de gemeente Midden-
Groningen. Uw aanvraag wordt door de 
gemeente binnen twee weken beoordeeld. 
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd 

ontvangt u inloggegevens. U kunt dan in 
de webwinkel voor uzelf en eventueel uw 
familieleden kiezen uit een breed aanbod 
van activiteiten. U ontvangt een budget per 
gezinslid waarmee u een keuze kunt maken 
uit de webwinkel.

Tot wanneer te besteden?
Heeft u nog Meedoen Fonds punten 
over? Plaats dan vóór 31 december 2022 
uw bestelling(en). Vanaf 19 december 
2022 kunt u niets meer bestellen. U kunt 
uw punten van 2022 daarna niet meer 
gebruiken. Deze punten vervallen. Afhalen 
is mogelijk tot en met 24 december 
2022. Maak dus nog snel gebruik van het 
Meedoen Fonds.

Heeft u zich nog niet aangemeld?
Doe dit dan snel voor 31 december 2022.
De webwinkel is namelijk van 1 januari 
2023 tot en met 5 februari 2023 gesloten 
voor onderhoud. 

Op 6 februari 2023 kunt u zich weer 
opnieuw aanmelden en bestellen!

We laten elk jaar een onderzoek uitvoeren 
naar de klanttevredenheid. Nog niet zo lang 
geleden heeft u een vragenlijst ontvangen 
waarin u vragen kon beantwoorden 
over onze ondersteuning. Binnenkort zal 
het bureau die dit voor ons uitvoert, de 
resultaten met ons delen. 

Wij delen de resultaten ook graag met u 
tijdens een bijeenkomst en horen graag of 
u het eens bent met de resultaten. We zijn 
ook benieuwd naar uw eigen ervaringen 
met de ondersteuning van BWRI. 

We vinden het � jn om te horen wat goed 
gaat. Maar we horen juist ook graag wat 
minder goed gaat. Want dan kunnen 
we kijken of we dit kunnen oplossen. 
De wethouder Werk en Inkomen, Evert 
O� ereins, is aanwezig.

We nodigen alle klanten uit voor deze 
bijeenkomst op maandag 12 december 
tussen 14.00 en 16.00. De locatie is de 
Raadszaal in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur in Hoogezand. Het adres is Gorecht 
Oost 157, 9603 AE in Hoogezand.

BWRI vindt het belangrijk om te weten hoe klanten de ondersteuning 
van BWRI ervaren. Dit helpt ons om de ondersteuning te verbeteren. 

AANKONDIGING

Wethouder Evert O� ereins
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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:
esther.zuidema@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.

De gemeente heeft veel taken op sociaal 
gebied, onder meer de uitvoering van de 
Participatiewet, waar u mee hebt te maken. 
De ASD kan het college van Burgemeester 
en wethouders gevraagd en ongevraagd 
adviseren over de onderwerpen die u allemaal 
raken. De ASD heeft daarvoor werkgroepen. 

Ik ben Janny Bolhuis en ik zit in de werkgroep 
die zich bezig houdt met alles rondom de 
Participatiewet en de Schuldhulpverlening. 
Daarvoor vind ik het belangrijk om met mensen 
te praten die in een uitkeringssituatie zitten en/
of te maken hebben met de Kredietbank. 

Waar loopt u tegen aan? Zijn er problemen?
Natuurlijk praat u bij problemen eerst met uw 
contactpersoon bij BWRI. Komt u er niet uit, 
dan zou ik dat graag willen weten.
U kunt mij mailen, e-mailadres is:
j.bolhuis@adviesraadmg.nl. Wit u liever bellen, 
mijn telefoonnummer is 050 4041452.

Denkt u, dat u wel zou willen meepraten en 
meedenken in de ASD, wij willen graag een 
nieuw lid verwelkomen. Daarvoor kunt u 
mailen naar het volgende e-mailadres:
info@adviesraadmg.nl

Ziektekostenverzekering en wachttijd
Een beugel valt onder de kosten van 
orthodontie. U kunt zich via uw eigen 
ziektekostenverzekering laten verzekeren 
voor de kosten van orthodontie. Als 
u eenmaal verzekerd bent voor deze 
kosten, kunt u een vergoeding voor 
de kosten van een beugel aanvragen 
bij uw ziektekostenverzekeraar. Uw 
ziektekostenverzekeraar bepaalt of u in 
aanmerking komt voor een vergoeding. 
Bij veel ziektekostenverzekeringen 
geldt een wachttijd van 1 jaar voor een 
beugel. Dat betekent dat u eerst een jaar 
verzekerd moet zijn. Daarna kunt u een 
vergoeding aanvragen/ krijgen voor de 
kosten van een beugel.

De ziektekostenverzekeraar bepaalt
Elk ziektekostenverzekeraar heeft haar eigen 
ziektekostenpakket en voorwaarden. Dus
elke verzekeraar bepaalt zelf of u wel of niet in 
aanmerking komt voor de vergoeding.
Ook bepaalt de verzekeraar de hoogte van de 
vergoeding. U kunt het beste bij uw eigen
ziektekostenverzekeraar informeren.

Kosten?
Denkt u deze kosten te zullen hebben? Wees 
op tijd en bel naar uw ziektekostenverzekeraar
voor nadere informatie. Na de maximale 
vergoeding van uw zorgverzekering kan er 
voor het resterend bedrag aan eigen bijdrage 
een aanvraag bijzondere bijstand worden 
ingediend. 

Steeds vaker zien wij jongeren met een beugel. 
Terwijl de kosten van een beugel heel hoog 
kunnen oplopen. Hebt u misschien ook kinderen 
die een beugel moeten hebben? Dan is het 
belangrijk om goed uit te zoeken hoe deze 
kosten ge� nancierd kunnen worden.

Graag wil ik in deze nieuwsbrief iets zeggen over 
de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). 

Adviesraad sociaal domein

Een beugel voor uw kind?
Houdt u rekening met een wachttijd


