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• Openingstijden en Corona

• Weer helemaal open?

•  Aan het werk?  
Ga ik er dan op voorruit?

•  Voor welke regelingen  
kom ik in aanmerking?

• Denk mee over BBS!

•  Wanneer staat er geld  
op mijn rekening?

IN DIT NUMMER:

                      DE BBS NIEUWSBRIEF

                      Voor u ligt de nieuwsbrief van BBS.  
                   Het afgelopen jaar stond helemaal in 
het teken van Corona, en daarom is het nu al een tijd 
geleden dat de laatste nieuwsbrief verscheen. 

Nu Corona gelukkig bijna voorbij lijkt te zijn, zullen we 
weer gewoon tweemaal per jaar een korte nieuwsbrief 
versturen, met alle informatie die voor u als klant  
noodzakelijk is. En ook met informatie die gewoon leuk  
of goed is om te weten over BBS. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt dus aan het eind  
van het jaar. 

Namens alle medewerkers van BBS wens ik u een 
hele fijne zomer. 

Bart van der Schelde, 
directeur.

OPENINGSTIJDEN EN CORONA

Sinds maart 2020 zijn we door de corona-
maatregelen beperkt open. 

U kunt dagelijks terecht tussen 09.00 en 
12.00 uur als u bewijsstukken moet  
inleveren, bijvoorbeeld voor een aanvraag  
(u kunt de stukken ook per post versturen),  
en natuurlijk als u een afspraak heeft. 

Buiten de openingstijden zijn de medewerkers 
telefonisch bereikbaar op hun mobiele nummer.

Uitzondering is de uitkeringsadministratie.
Als u een specifieke vraag heeft over de  
betaling van uw uitkering of over de  
specificatie, kunt u de administratie  
tussen 09.00 en 12.00 uur bellen  
op nummer 035 - 6093562,  
of mailen naar ua@bbsuo.nl.
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WANNEER STAAT ER GELD  
OP MIJN REKENING?

Op onze website www.bbsuo.nl 
vindt u een kopje ‘betaaldata  
uitkeringen’. Als u dat aanklikt, vindt u  
alle betaaldata van dit jaar.

Raadhuisplein 1, 3760 CA  Soest (alleen op afspraak)
Postbus 2000, 3760 CA  Soest
035 60 93 411
info@bbsuo.nl
www.bbsuo.nl

Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-mail
Internet

DENK MEE OVER BBS!

Bij BBS doen we ons best om onze klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan 

altijd anders en beter. 

Wij zouden het heel fijn vinden  
als u af en toe met ons wilt  
meedenken over hoe we van BBS 
de best mogelijke Sociale Dienst 
kunnen maken. 

Er komt een panel van 18 mensen 
die we in kleine groepen 1 of 2 keer 

per jaar uitnodigen om met ons over 
mogelijke verbeteringen te praten. We zul-

len soms ook een kleine enquête houden om te 
horen hoe het panel ergens over denkt. Voor 
uw deelname ontvangt u een kleine attentie. 

Vindt u het leuk om mee te denken hoe wij  
zo goed mogelijk de inwoners van Baarn,  
Bunschoten en Soest kunnen ondersteunen? 
Geef u dan op via info@bbsuo.nl.  

GAAT U ER FINANCIEEL OP VOORUIT 
ALS U VANUIT EEN UITKERING GAAT 
WERKEN?

Hoe hoog wordt uw inkomen en welke toeslagen 
krijt u dan nog? Bereken via de volgende link in 
een paar stappen op welke bedragen u mogelijk 
recht heeft:

https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie. 

WEER HELEMAAL OPEN?

Wij hopen dat we in september weer gewoon 
open mogen. Zodra dat kan, laten we het  
weten via onze website www.bbsuo.nl. 

Houd de website dus goed in de gaten.  
Daar kunt u ook de meeste antwoorden op  
uw vragen vinden.

VAKANTIE-
PLANNEN?

LAAT HET BBS WETEN!

En gaat u naar het buitenland en 
kunt u niet terug vanwege een  
plotselinge lockdown, dan is dat  

voor eigen risico.

Als u langer dan 28 dagen buiten 
Nederland bent, kan er geen 

uitkering meer worden  
verstrekt.

VOOR WELKE  

REGELINGEN KOM 

IK IN AANMERKING?

Op onze website www.bbsuo.nl 

vindt u onder het kopje Minima- 

regelingen alle regelingen uitgelegd.

 

U kunt daar ook de formulieren  

downloaden die voor een bepaalde 

regeling noodzakelijk zijn.   

Uitvoeringsorganisatie BBS 
BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST


