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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Webwinkel van
het Meedoen Fonds
De webwinkel van het
Meedoen Fonds draait
inmiddels bijna 5 maanden.
We zien dat er al veel mensen
gebruik van maken. Meer dan
2700 mensen hebben een
aanvraag gedaan en kunnen
daardoor in de webwinkel
producten of diensten afnemen.
Wat staat er zoal in de webwinkel?
In de gemeente Midden-Groningen vinden
we het belangrijk dat iedereen mee kan
doen op het gebied van sport, cultuur,
onderwijs en vrije tijd. Daarom vindt u in de
webwinkel bijvoorbeeld de contributie van
een voetbalvereniging, de bijdrage voor de
schoolreis of kaarten voor theater Kielzog.
Regelingen
Het Meedoen Fonds kent ook nog een
aantal aanvullende regelingen. Zo is er een
declaratieregeling voor kosten van internet,
telefonie en krant. Ook is er een regeling
genaamd Contributie bijzondere verenigingen.
Hier kunt u kosten vergoed krijgen bijvoorbeeld
van een beurs waar u bent geweest of uw
lidmaatschapskosten van een vereniging waar u
lid van bent maar die niet in de webwinkel staat.

www.bwri.nl

Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen die naar de 1ste klas van
het voortgezet onderwijs gaan kunt u
een tegemoetkoming in de schoolkosten
aanvragen. Bijvoorbeeld voor een laptop,
een mobiele telefoon of een schooltas. Na
goedkeuring ontvangt u hiervoor extra punten
die besteed kunnen worden in de webwinkel.
U moet wel kunnen laten zien dat uw kind echt
naar school gaat. Dit kan een inschrijfbewijs
van de school zijn, een factuur waarop de
naam van het kind en het leerjaar staan, of een
kopie van de schoolpas.
Hulp bij het aanvragen
Mensen die geen computer hebben of het
lastig vinden om met een computer te werken,
kunnen hier hulp bij krijgen. De vrijwilligers
van Humanitas kunnen u ondersteunen.

Maar ook de mensen van het sociaal team,
medewerkers bij de bibliotheken, de
computerbank, bij kledingbank Maxima,
het MAC in Muntendam kunnen u meer
informatie geven over hoe het
Meedoen Fonds aan te vragen.
Heeft u nog geen aanvraag voor het
Meedoen Fonds gedaan? Ga naar
www.meedoenmiddengroningen.nl en dien
deze in. Binnen 2 weken ontvangt u bericht.
Voor vragen of suggesties kunt u contact
opnemen met de helpdesk van de webwinkel.
Dit kan door te bellen met
085-4017321 of te mailen naar
vragen@meedoenmiddengroningen.nl.
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Wilt u inloggen
op werk.nl?

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

Het UWV heeft het inloggen op werk.nl extra veilig
gemaakt. U heeft nu ook een telefoon of tablet nodig om
in te loggen. Als u uw gebruiksnaam en wachtwoord invult
krijgt u op uw telefoon of tablet een inlogcode die u kunt
invullen op werk.nl. U kunt ook kiezen voor een DigiD-app
maar dan heeft u een smartphone of tablet nodig.
Het gebruiken van de inlogcode of DigiD-app
is vanaf 15 mei verplicht voor het gebruik van:
• mijn UWV
• de Werkmap
• de digitale formulieren van UWV.
Hoe kunt u een sms-controle aanvragen?
U kunt inloggen via sms-controle aanvragen
via digid.nl. Log in op Mijn DigiD en kies
voor ‘Controle via sms aanvragen’. Voer uw

Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
e.hut@bwri.nl
mef.koenders@bwri.nl
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

telefoonnummer in en bevestig deze met een
sms. U krijgt binnen 3 werkdagen per post een
brief met uw activeringscode.
Hoe komt u aan een DigiD-app?
U downloadt de DigiD-app uit de App Store
(iOS) of de Google Play Store (Android).
Daarna activeert u de app.
Uw aanvraag kan 3 werkdagen duren.

Studeert u en bent u niet in
staat om bij te verdienen?
Mogelijk komt u in
aanmerking voor een
studietoeslag van € 107 per
maand. Hiernaast staan
de voorwaarden. Als u
hieraan voldoet kunt u een
individuele studietoeslag
aanvragen bij de afdeling
BWRI van de gemeente
Midden-Groningen.
www.bwri.nl

Voorwaarden
U woont in de gemeente Midden-Groningen.
U bent minstens 18 jaar.
U volgt een studie waarvoor een
studiefinanciering of tegemoetkoming
in de studiekosten mogelijk is.
U heeft een beperking waardoor u
niet in staat bent om het wettelijk
minimumloon te verdienen.
U ontvangt geen WAJONG.
Uw vermogen is niet hoger dan € 6.120 voor
alleenstaanden of €12.240 voor gehuwden
en alleenstaande ouders.

Aanvragen
Het aanvraagformulier studietoeslag kunt u
vinden op www.bwri.nl. Wilt u dit formulier
invullen en inclusief bewijstukken mailen naar
info@bwri.nl. Of sturen naar BWRI, Postbus
50, 9610AB Sappemeer? U ontvangt binnen 8
weken een beslissing van ons.

