Klanten van de ISD Brabantse Wal dienen aanvragen Bijzondere bijstand digitaal te doen.
Onderstaand zijn 2 verschillende mogelijkheden beschreven hoe u dat kunt doen.
Voor het indienen van een digitale aanvraag Bijzondere bijstand heeft u in ieder geval nodig:
1. uw DigiD code en
2. een e-mailadres !!
Ga naar de website: bergenopzoom.antwoordop.nl/bijstand
Mogelijkheid 1:
Scrol naar onderstaand tekstblok: De ISD Brabantse Wal is een samenwerkingsverband etc. en klikt u op de link
Bijzondere bijstand

U komt dan bij: Voor welke kosten ?

U scrolt dan naar het tekstblok Regels van de ISD Brabantse Wal, hier staat nader beschreven voor welke kosten u
digitaal een aanvraag kunt doen.
Een aanvraag BB doen, betekent niet automatisch een uitkering BB ontvangen.

Mogelijkheid 2:
Ga naar Bijstand voor specifieke kosten, en klik op die link

Op volgende pagina klik je op de link: Voor welke kosten?

En vandaar volgt u dezelfde stappen zoals onder punt 1 Voor welke kosten? beschreven staan.
Vervolg mogelijkheid 1 en 2:
Binnen het tekstblok Regels van de ISD Brabantse Wal staan per hoofdgroep diverse kostensoorten beschreven.
Dit is echter geen totaal opsomming. Voor een kostensoort welke niet expliciet is beschreven, is er per hoofdgroep de
mogelijkheid opgenomen van: Overige.
U maakt een keuze binnen de hoofdgroep voor een kostensoort en klik op de naam (link).
b.v. Hoofdgroep: Medische kosten / Kostensoort: Brillen, u klikt dan op Brillen

Na een klik op een kostensoort, komt u in het scherm terecht voor het inloggen met uw DigiD code:

Klik op Inloggen DigiD

Vul hier uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik op Inloggen
Dan komt u direct in de applicatie Centric Snelbalie Burgervariant / ISD Brabantse Wal

Na het invullen van uw BSN nummer, gaat u via vraag en antwoord door de applicatie Snelbalie en kunt u een aanvraag
Bijzondere bijstand digitaal indienen bij de ISD Brabantse Wal.
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