Beschermingsbewind &
budgetbeheer

Een cliënt met financiële problemen
Je bent het vast weleens tegengekomen: een cliënt waar de post niet meer wordt
geopend, overal slingeren papieren, er zijn aanmaningen en/of brieven van
deurwaarders. Natuurlijk bespreek je dit met je cliënt en ontdek je dat er meer mis is
dan je zelf kunt of mag aanpakken.
Als dat aan de orde is dan is het goed om professionele hulp in te schakelen en
beschermingsbewind of budgetbeheer is dan een mogelijke oplossing.

Beschermingsbewind of
budgetbeheer?
Beschermingsbewind is een maatregel die wordt aangevraagd bij de kantonrechter
als iemand om psychische of lichamelijke reden zelf niet meer in staat is zijn
administratie en financiële zaken te regelen. Of omdat er zoveel schulden zijn dat
het zonder hulp niet meer is op te lossen, dan kan er beschermingsbewind worden
aangevraagd.
Deze aanvraag gebeurt altijd op vrijwillige basis, eventueel met toestemming van
betrokken familieleden.
Bij Budgetbeheer worden dezelfde diensten verleend, maar zonder tussenkomst
van de rechtbank. Het vraagt een grotere motivatie en verantwoordelijkheid van de
cliënt.
De kosten voor Budgetbeheer zullen meestal voor eigen rekening zijn, omdat deze
niet door de gemeente vergoed worden. Een mogelijkheid is om met een sponsor te
werken, zoals een werkgever of familielid, die de kosten betaalt.

Hoe werkt het?
De afspraak voor een kennismaking is bij voorkeur bij de cliënt thuis. Als de cliënt
het fijn vindt om bij het gesprek een vertrouwd persoon uit te nodigen is dat
mogelijk: hij/zij kunnen dan samen vertellen wat er speelt. Wij leggen uit wat
beschermingsbewind inhoudt. De cliënt ontvangt een informatiemap waarin alles
nog eens nagelezen kan worden.
Als de cliënt is getrouwd of samenwoont wordt het beschermingsbewind
aangevraagd voor beide personen; op die manier kunnen we ons werk het beste
uitvoeren.
Na het kennismakingsgesprek wordt besloten of wederzijdse samenwerking
mogelijk is. Dit gebeurt door middel van ongeveer twee dagen bedenktijd. Als
besloten is de samenwerking aan te gaan wordt het beschermingsbewind
aangevraagd. De benodigde formulieren worden tijdens een tweede bezoek
ingevuld en ondertekend. Een aanvullende verklaring van een begeleidende
organisatie is noodzakelijk ter ondersteuning van de aanvraag op psychische of
lichamelijke gronden. Voor een bewind op basis van problematische schulden is
een opgestelde schuldenlijst noodzakelijk.
De zitting bij de rechtbank volgt meestal 6 tot 8 weken later. De uitnodiging van de
rechtbank ontvangt de cliënt per post.
Zo’n zitting duurt meestal maximaal 10 minuten. De beschikking (schriftelijke
toekenning van het bewind) wordt naar ons en naar de cliënt opgestuurd.
Na ontvangst van de beschikking kan het beschermingsbewind beginnen. Bij
budgetbeheer wordt een machtiging ondertekend waarna het beheer kan beginnen.
Alle bij de cliënt betrokken organisaties wordt verzocht de post, facturen, etc. naar
Patrona Bewind te sturen. Het inkomen van de cliënt wordt op een nieuwe
bankrekening geboekt en de cliënt ontvangt leefgeld voor boodschappen.

Samenwerking en privacy
Patrona Bewind zoekt bewust een goede samenwerking met hulpverleners en
begeleiders in het netwerk van de cliënt. Op deze manier kan er gezorgd worden
voor een slagvaardige aanpak en ondersteuning bij een bredere hulpvraag. Met een
goede samenwerking kan er (mits mogelijk) worden gewerkt aan een vorm van
zelfstandigheid van de cliënt.
Indien er sprake is van een verslaving is samenwerking tussen bewindvoerder en
hulpverlener noodzakelijk wil het beschermingsbewind toegevoegde waarde
hebben.
Tijdens het kennismakingsgesprek komt de samenwerking tussen Patrona Bewind
en de hulpverlener ter sprake; de cliënt moet voor de samenwerking wel
toestemming geven. Dit geldt ook voor de informatie die wij wel/niet mogen
verstrekken aan familieleden.

Voorbeelden
Samenwerken met een hulpverlener heeft dus een grote toegevoegde waarde.
Enkele voorbeelden van een samenwerking zoals Patrona Bewind het voor ogen
heeft:
Het kan gebeuren dat een cliënt vragen heeft voor de bewindvoerder maar dit
niet goed kan formuleren; de hulpverlener kan dan optreden als 'vertaler'. Het is
zinvol voor de cliënt, ook via de hulpverlener, om aan de bewindvoerder te
melden waar de cliënt moeite mee heeft.
Denk aan post welke nog bij de cliënt thuis komt, deze moet worden
doorgestuurd naar Patrona Bewind. Als de cliënt hier moeite mee heeft kan de
hulpverlener ook hierbij een rol spelen.
De cliënt krijgt een inlogcode voor inzage in zijn bankrekeningen. De
hulpverlener kan, samen met de cliënt, meekijken en zaken uitleggen en
eventueel signaleren.
Het kan voorkomen dat er een voorziening moet worden aangevraagd die we
zelf niet mogen doen (wij zijn geen maatschappelijke organisatie). We zorgen er
voor dat de benodigde documenten zo snel mogelijk bij de hulpverlener worden
aangeleverd.

Over Patrona Bewind
Patrona is een Latijns woord en betekent beschermvrouwe.
Met het toekennen van het bewind krijgen wij van de rechtbank de opdracht om de
belangen van de cliënt te beschermen; van het aanvragen van toeslagen, indienen
van de belastingaanslag tot het aanvragen van kwijtscheldingen en bijzondere
bijstand. Is er sprake van schulden dan zorgen wij zo snel en goed mogelijk voor de
meest passende oplossing.
Patrona Bewind is een kantoor met twee medewerkers: Jenny Hoekstra
(bewindvoerder) en Annemarie Elfring (schuldbemiddelaar). Beiden hebben ruime
ervaring in het ondersteunen van cliënten bij financiële problemen, zowel op het
gebied van bewindvoering als op het gebied van hulpverlening en ondersteuning.

Organisaties
We werken samen met o.a. Kwadraad Maatschappelijk Werk,
Humanitas Thuisadministratie, Jeugdteam Hoeksche Waard, Wmo,
de Voedselbank en de schulddienstverlening van WIHW.

Praktische websites
Omdat Patrona Bewind geen maatschappelijke organisatie is, en wij de aanvraag
niet zelf mogen indienen, geven we hier enkele tips over organisaties waar voor
minima (met kinderen) verschillende voorzieningen zijn aan te vragen.
Jeugd Cultuurfonds Zuid-Holland:
www.jeugdcultuurfonds.nl/zuid-holland
Jeugd Sportfonds Zuid-Holland:
www.jeugdsportfonds.nl/zuid-holland
Kansen voor alle kinderen:
www.kansenvoorallekinderen.nl
Nationaal fonds Kinderhulp:
https://kinderhulp.nl/actie/zomerpret
Stichting Jarige Job:
www.stichtingjarigejob.nl/verjaardagswinkel
Voedselbank Hoeksche Waard:
www.voedselbank-oudbeijerland.nl
Werk & Inkomen Hoeksche Waard:
www.wi-hw.nl
Zadkine Fonds:
www.zadkine.nl/samenwerken

Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch te bereiken tijdens het spreekuur
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,
tussen 9.00 en 11.00 uur.
Telefoonnummer 0186 - 767070

Per e-mail:
info@patronabewind.nl
Een e-mail wordt zo snel mogelijk beantwoord, uiterlijk binnen twee
werkdagen.

Per post:
Postbus 1303
3260 AH Oud-Beijerland

www.patronabewind.nl
KvK 69395721

