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Bijeenkomst 
klanttevredenheid 
voor alle klanten!

Verhuisbericht

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

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 dat 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. 

Vanwege de sloop (en nieuwbouw) van het pand 
Molenraai 1 (Sappemeer) verhuist het team re-
integratie omstreeks half december naar onze 
locatie aan de Haydnlaan 2, te Hoogezand. Vanaf 
maandag 19 december is het bezoekadres van 
team Re-integratie Haydnlaan 2, te Hoogezand.

Raadzaal in het

Huis voor Cultuur

en Bestuur

maandag
12 december
om 14:00 uur
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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.
Haydnlaan 2, Hoogezand

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.

NOVEMBER 2022

Heeft u een laag inkomen en hoge 
zorgkosten? Dan is de collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) 
van de gemeente Midden-Groningen 
misschien iets voor u! U kunt de CAZ tot 
uiterlijk 31 december 2022 aanvragen.

Met de CAZ bent u ruim verzekerd en krijgt 
u een premiekorting van Menzis en de 
gemeente. Kiest u voor de meest uitgebreide 
aanvullende verzekering? Dan hoeft u in 2023 
zelfs het eigen risico van € 385,- niet te betalen!

U vindt alle informatie over de CAZ 
op www.bwri.nl →  inkomen en 
voorzieningen → collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering.
Wilt u meer weten over de verzekering?
Bel dan Menzis: (088) 222 40 80.

Wilt u weten of u de CAZ kunt afsluiten?
Bel dan van maandag tot en met donderdag 
tussen 08.30 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 
08.30 en 12.00 uur het Bedrijf voor Werk,
Re-integratie en Inkomen op (0598) 37 37 00.
U kunt ook mailen: caz@bwri.nl

Spreekuren
U kunt de CAZ alleen via de website:
www.gezondverzekerd.nl aanvragen. 
Heeft u geen internet en kan niemand 
u helpen? Kom dan naar één van de 
inloopspreekuren van Paperaszó:

→ Muntendam
Donderdag 24 november
Van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie Menterne/MAC Julianaplein 1, 
Muntendam

→ Siddeburen
Maandag 28 november en
maandag 12 december
van 13.30 uur tot 16.30 uur
Locatie Multifunctioneel Centrum
Oudeweg 70 in Siddeburen

→ Hoogezand
Maandag 28 november en
dinsdag 29 november en
maandag 5 december en
dinsdag 13 decemeber
van 9.30 uur tot 12.00 uur
Locatie kantoor Humanitas
Troelstralaan 7 in Hoogezand

Kunt u niet op een 
spreekuur komen?
Bel dan met Paperaszó 
van Humanitas voor een 
persoonlijke afspraak.
Het telefoonnummer is
0598 – 38 30 48.

Heeft u nog Meedoen
Fonds punten over?

Plaats dan vóór 19 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 uiterlijk 24 december 
2022. Maak dus nog snel gebruik van het 
Meedoen Fonds.

De webwinkel is van 1 januari 2023 tot 
en met 5 februari 2023 gesloten voor 
onderhoud. Op 6 februari 2023 kunt u zich 
weer opnieuw aanmelden én bestellen!

Nog meedoen met
het Meedoen Fonds?

Heeft u een laag 
inkomen en hoge 
zorgkosten?

Uitgebreide ziektekostenverzekering
voor mensen met een laag inkomen.

Betaaldatum Uitkering december 2022
Op het overzicht met betaaldata dat 
u heeft ontvangen staat ook voor de 
maand december 30 december als datum 
dat de uitkering op uw rekening staat 
bijgeschreven (als er geen bijzonderheden 
zijn). Dit is de gebruikelijke betaaldatum. 


