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Als u vanuit de uitkering de stap maakt naar een 
betaalde baan heeft dat gevolgen voor uw � nanciële 
situatie. BWRI kan u adviseren over uw � nanciële 
situatie vóór (bijstand) en na (werk). U krijgt dan 
antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen: 

1  Hoe zit het met mijn uitkering 
als ik (parttime) ga werken?

2  Krijg ik nog huurtoeslag
of zorgtoeslag als ik deze
baan aanneem?

3  Ga ik er niet op achteruit
als ik ga werken?

4  Op welke regelingen heb ik
nog recht als ik ga werken? 

Van uitkering naar
betaald werk:
Wat betekent dat voor
mijn portemonnee?

Kersverse 
energiecoaches 
overladen
door vele 
aanvragen

Afgelopen november zijn 4 vrijwillige energiecoaches begonnen 
in de gemeente Midden-Groningen. Zij zijn er om bewoners te 
informeren hoe ze minder energie kunnen gebruiken in hun huis. 

We kijken naar het nettoloon, de landelijke toeslagen en de lokale minimaregelingen.
Wilt u advies? Dan kunt u dit doorgeven aan uw werkcoach. De werkcoach helpt u verder. 
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Mogelijkheden 
bibliotheek

U kunt in de 
Bibliotheek gebruik 
maken van computers 
en nog veel meer.

Huis van Cultuur en Bestuur 
Wilt u gebruik maken van de 
verschillende voorzieningen en 
diensten? Maar heeft u geen
computer? Dan bent u welkom in de 
bibliotheek in het Huis van Cultuur en 
Bestuur in Hoogezand.

Maak gebruik van de mogelijkheden
In de bibliotheek kunt u niet alleen een 
boek of de krant lezen, maar ook gebruik 
maken van computers. U kunt ook hulp 
krijgen met whatsappen, schrijven en 
nog veel meer.

Locatie
Wij zitten aan de Gorecht-Oost 157
in Hoogezand

Er is veel vraag naar hun deskundigheid.
In de eerste 2 weken waren er al ruim 
30 aanvragen voor gesprekken met een 
energiecoach. Zo ontstond er tijdelijk 
een wachtlijst. Deze is bijna weggewerkt. 
Dus is er nu weer ruimte voor aanvragen. 

Ook energie besparen?
Wilt u een vrijblijvend advies aan huis om 
energie te besparen? Schrijf u dan in op Hoom:
www.midden-groningen.hoomdossier.nl/register. 

Daar kunt u, na registratie, een gesprek met 
een energiecoach aanvragen. Dit gesprek
met een energiecoach (en het advies) is gratis. 

Op zoek naar meer energiecoaches!
De energiecoaches zijn duidelijk populair, 
dus we kunnen nog versterking gebruiken. 
Wilt u energiecoach worden en mensen in 
uw buurt helpen met energiebesparing? 
Mail dan naar:
duurzaam@midden-groningen.nl. 



Let op: In 2023 zijn 
we op 2 vrijdagen de 
hele dag gesloten!

Sociale activering
Binnenkort start de groep
Sociale Activering van FC Groningen! 
Met sociale activering zet u uw
eerste stappen richting werk.
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Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar
Het gaat om de volgende 2 vrijdagen: 
•  Vrijdag 28 april

dag na Koningsdag
•  Vrijdag 19 mei

dag na Hemelvaart

Dit zijn twee verplichte vrije dagen 
voor de medewerkers van de 
gemeente en BWRI. 
Deze dagen vallen tussen een 
feestdag en het weekend.

FC Groningen & USG Restart
Samen met een begeleider van FC Groningen en USG Restart 
kunt u werken aan uw eigen doelen. U bepaalt zelf waar u 
aan wilt werken. Dit doet u in overleg met uw werkcoach. 

Meld je aan!
De groep begint aardig vol
te raken, maar we hebben
nog een aantal plekken
beschikbaar. Wil je meer
weten of je direct aanmelden?
Neem dan contact op met je
contactpersoon (werkcoach)
van de gemeente. 

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.
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Sociale Activering van FC Groningen! 

Samen met een begeleider van FC Groningen en USG Restart Samen met een begeleider van FC Groningen en USG Restart 
kunt u werken aan uw eigen doelen. U bepaalt zelf waar u 
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ontlenen.

SOCIALE ACTIVERINGHET PROGRAMMA WAARBIJ ELKE DEELNEMER DE KANS KRIJGT AAN ZIJN OF HAAR EIGEN TOEKOMST TE WERKEN.
DOELGROEP: (JONG)VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR
DOEL:   WERK/SCHOOL/ACTIVATIEDUUR:  6 MAANDENINVULLING:  2 DAGDELEN PER WEEK

PROGRAMMA:Sport verbindt en hier ligt de kracht van het sociale activatie programma 
van FC Groningen. Aan de hand van inspirerende bijeenkomsten 
worden er handvaten uitgereikt, waarin iedereen zich op zijn of haar 
eigen manier kan ontwikkelen. Gedurende het programma ga je 
gericht aan de slag met je eigen toekomst. Door voetbaltrainingen, 
beweegactiviteiten en bijeenkomsten op een laagdrempelige manier 
aan te bieden kan iedereen deelnemen! 
WIL JE MEER WETEN OF JE DIRECT AANMELDEN?
Neem dan contact op met je contactpersoon vanuit de gemeente!

1 2 3 4
FASE 1

Kennismakenen vertrouwen

FASE 2
Drijfveren en doelen stellen

FASE 3
Loopbaan
oriëntatie

FASE 4
Toekomst en

werk
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