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In het kort....
Jouw Geld, Onze Zorg is een kantoor voor bewindvoering en
(financiële) coaching, speciaal voor mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking. Wij helpen mensen om hun financiën
(en alles wat daarbij komt kijken) te regelen. Dit kan zijn door het uit
handen te nemen in het geval van bewindvoering. Maar ook
coaching behoort tot de mogelijkheden, om begeleiding te bieden
aan mensen die veel zelf kunnen.

Onze kracht....
Onze focus richt zich op mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hier ligt
onze kennis en ervaring, en ook onze passie.
Wij hebben zoveel mogelijk informatie - zelfs de kleine
lettertjes - toegankelijk gemaakt voor onze doelgroep.
Wij maken veel gebruik van pictogrammen en filmpjes
om alles duidelijk uit te leggen.
Wij komen vaker dan verplicht langs bij onze cliënten
om te zien hoe het gaat. En we komen heel graag langs
als ze jarig zijn! Wij zijn dus persoonlijk en dichtbij.
Wij betrekken de omgeving van onze cliënten, waar
mogelijk en gewenst, bij onze contacten. Zo kunnen wij
onze cliënten optimaal ondersteunen.
Wij doen wat wij beloven. Bij ons is een afspraak ook
echt een afspraak!
Wij zijn lid van Horus, de Nederlandse branchevereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers. Horus
bewaakt, naast de rechtbank, de kwaliteit van ons werk.

Hoe werkt bewindvoering?
Wij komen altijd eerst kennismaken. Zo kunnen we bepalen of
wij een klik hebben met de cliënt (en zij met ons) en of wij willen
samenwerken.
Als beide partijen besluiten samen te willen werken dan komen
wij een inventarisatie maken van allerlei informatie. Hiermee
kunnen wij het bewind aan gaan vragen bij de rechtbank.
Als de rechtbank akkoord is met het bewind, dan kunnen wij
echt starten met onze werkzaamheden. Als eerste openen wij
twee nieuwe bankrekeningen, een beheerrekening en een
leefgeldrekening voor de cliënt.
Wij stellen een budgetplan op, waarmee alle inkomsten en
uitgaven in beeld worden gebracht. Ook kunnen wij aan de
hand van het budgetplan bepalen hoeveel ruimte er is voor
leefgeld.
Regelmatig kijken wij of er besparingen mogelijk zijn. Wij vragen
toeslagen aan, verzorgen de (financiële) post, doen de
belastingaangifte en nog veel meer.
Wij hebben regelmatig contact met onze cliënten. Wij zijn zelf
ook bereikbaar per telefoon, mail en Whatsapp. Makkelijk en
laagdrempelig voor onze cliënten. Wij reageren altijd zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur.
Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de rechtbank. Maar
wij worden ook jaarlijks gecontroleerd door een accountant en
door de branchevereniging waar wij lid van zijn. Zo weet je dat
wij altijd zorgvuldig werken!
Wij komen regelmatig langs om te bespreken hoe het gaat en
wat er beter kan. Daarnaast komen wij altijd even langs op de
verjaardag van onze cliënten.

Wij nemen veel uit handen, want wij:
maken een overzicht van inkomsten en uitgaven en stellen een
budgetplan op.
helpen eventuele schulden in kaart te brengen, waar mogelijk af te
betalen en nieuwe schulden te voorkomen.
openen rekeningen, waaronder een beheer- en een leefgeldrekening. Van de beheerrekening worden alle vaste lasten betaald.
Op de leefgeldrekening storten wij geld dat de cliënt zelf mag
besteden.
nemen contact op met allerlei instanties.
zoeken naar bespaartips en checken jaarlijks of vaste lasten
goedkoper kunnen.
doen de belastingaangifte en vragen toeslagen aan.
verwerken binnenkomende post.
sturen jaarlijks verantwoording aan de rechtbank.
komen regelmatig langs en zijn bereikbaar voor vragen en overleg.
komen langs op de verjaardag van onze cliënten.
werken met OnView, zodat cliënten altijd kunnen zien wat er met
hun geld gebeurt.
brengen een informatieve nieuwsbrief uit voor cliënten en andere
geïnteresseerden.

Wie zijn wij....
Wij zijn Marc en Eline van Woesik. Wij zijn de
ouders van een dochter met een beperking.
Hierdoor hebben wij veel ervaring met deze
doelgroep, vanuit meerdere perspectieven. Wil je
meer over ons en onze drijfveer weten? Kijk dan
op onze website bij Over Ons.

De feiten
De complexiteit van de samenleving neemt toe. Meer
mensen hebben hulp nodig bij het regelen van financiële
zaken. Tussen 2013 en 2018 was de stijging van het
aantal mensen onder bewind 60%.
Van de mensen onder bewind, woont ongeveer 20% in een
zorginstelling of een project voor begeleid wonen. Meer
dan 40% heeft een verstandelijke beperking. Het
percentage jongeren onder bewind stijgt het snelst.
De meest gebruikte reden om bewind aan te vragen is
'gebrek aan financiële vaardigheden'. Daarna wordt
'rust brengen in een lastige financiële situatie die voor
stress en spanning zorgt' genoemd.
Bewindvoering is de enige formele beschermingsmaatregel die specifiek van toepassing is op het gebied
van financiën. Deze maatregel kan alleen door een
kantonrechter worden uitgesproken en opgelegd.
Per 1 april 2014 is de wet Besluit Kwaliteitseisen
curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
in werking getreden, met als doel het waarborgen en
controleren van de kwaliteit van deze professionals.
De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze zijn dus
bij iedere bewindvoerder hetzelfde. Hierdoor kan er op dit
gebied geen concurrentie ontstaan.

Bron: Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden, uitgebracht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer weten?
Griegstraat 25
6661 CB Elst (Gld)
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