B&O Dienstverlening

Nieuwsbrief

Budgetbeheer & Bewindvoering

Even voorstellen
Het team van B&O Dienstverlening is groeiende en daarom is het tijd voor een update van de collega’s binnen
ons team.
Bewindvoerder

Assistent

Mathijs Out
Margreet Jonker
Anoek Cevaal
Anita Boes
Jaleesa Smit
Ilona van Baar
Samantha Meinen
Joyce Houthuijs

Ed Jonker en Hennie Schoone
Ed Jonker en Hennie Schoone
Jolanda Metgod
Ilona van Baar en Darja Postma
Darja Postma
Dewi Mud
José Groot

De assistenten zijn het eerste aanspreekpunt en staan u
telefonisch graag te woord. De vragen via de telefoon en
e-mail worden in overleg met de bewindvoerder in behandeling genomen en desgewenst neemt de bewindvoerder
later op de dag nog even contact op. We streven ernaar
binnen 24 uur reactie te geven en anders meldt de assistent dat de vraag/opmerking in behandeling is genomen.
Dit geldt tevens voor de e-mail verzoeken die worden
gedaan. U hoeft niet te bellen als u het verzoek reeds per
mail heeft gedaan.

Maart 2020

Berichtgeving in
verband met het
coronavirus

B&O Dienstverlening heeft de volgende maatregelen genomen:

Het zal niemand zijn ontgaan dat
de overheid drastische maatregelen heeft genomen om de verdere uitbraak van het coronavirus
te stoppen. Uiteraard draagt ons
kantoor graag bij aan de oproep
van de overheid om fysieke
contacten tussen medewerkers
zoveel mogelijk te voorkomen.
Tevens zijn de zittingen vanuit
de rechtbank voorlopig allemaal
komen te vervallen en uitgesteld
tot een ander moment. Hier wordt
u (indien van toepassing) vanuit
de rechtbank verder over geïnformeerd.

• Een deel van onze medewerkers
werkt vanuit huis. Zij zijn via de
mail en telefonisch bereikbaar.
• Persoonlijk contact met externe
personen wordt op dit moment
vermeden. Afspraken en huisbezoeken zijn geannuleerd. Deze
zullen als de situatie het toelaat
opnieuw worden ingepland.
• Wij willen u vragen zoveel mogelijk via de mail stukken aan te
leveren indien noodzakelijk.
Wij hopen dat deze maatregelen
voldoende zijn en zullen u ten allen tijde van dienst zijn.

LET OP:
Wijziging beltijden

Feestdagen

Per 1 mei 2020 worden onze beltijden gewijzigd. Voortaan zijn wij op
vrijdag tot 12:00 uur bereikbaar.

Ons kantoor is gesloten op:

De beltijden worden:

Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

13 april
27 april
05 mei
21 mei
22 mei
01 juni

(2e paasdag)
(Koningsdag)
(Bevrijdingsdag)
(Hemelsvaartsdag)
(2e pinksterdag)

• Maandag t/m donderdag:
10:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 15:00 uur
• Vrijdag:
10:00 tot 12:00 uur
Wij willen u verzoeken alleen in zeer dringende gevallen een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat.

Wist u dat...
Extra geld aanvragen
U kunt van maandag t/m vrijdag tot
15:00 uur extra geld aanvragen. Dit
bedrag wordt uiterlijk 16:30 uur bij
akkoord op uw leefgeldrekening geboekt. Mocht dit niet akkoord zijn,
wordt u na 15:00 uur teruggebeld.
Afwezigheidsassistent
Als u een mail stuurt en de bewindvoerder is afwezig, krijgt u een
automatisch bericht terug van de
afwezigheidsassistent. Mocht het
dringend zijn, verzoeken wij u een

e-mail te sturen naar:
info@bodienstverlening.nl.
Het Jeugdfonds Sport
Wanneer u een minimum inkomen heeft
maar uw kinderen toch willen sporten,
kan er gebruik gemaakt worden van Het
Jeugdfonds Sport. Dit is een stichting die
(binnen haar ﬁnanciële mogelijkheden)
ervoor zorgt dat kinderen kunnen sporten
en/of Zwem-ABC kunnen behalen. Voor
meer informatie, neem dan een kijkje op
hun website: www.jeugdfondssportencultuur.nl.
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