Plan van aanpak bewind
Kenmerk rechtbank
(indien bekend)
Naam bewindvoerder

Dichtbij bewindvoering

Naam contactpersoon
(indien van toepassing)
Naam rechthebbende

1.

Wat is het doel van het bewind?

2.

Welke afspraken zijn gemaakt om dat doel te bereiken?

3.

Heeft rechthebbende een eigen woning?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wat is de WOZ-waarde en hoe hoog is de hypotheek?

4.

Is het voorzienbaar dat rechthebbende binnen een jaar zal verhuizen?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wat is de reden daarvoor en is al bekend wat het nieuwe adres van rechthebbende zal zijn?
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5.

□ Ja □ Nee
Zijn dit problematische schulden? □ Ja □ Nee
Heeft rechthebbende schulden?

Zo ja, is er al schuldhulpverlening of een MSNP in gang gezet?

□ Ja □ Nee

6.

Heeft de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer gevoerd?

7.

Is rechthebbende toegelaten tot de WSNP?

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

Zo ja, sinds wanneer en wat is de naam van de WSNP bewindvoerder?

8.

Heeft rechthebbende een PGB?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wie beheert het PGB?

9.

Is rechthebbende in staat om de Rekening en Verantwoording te begrijpen en te beoordelen?
(uw antwoord graag toelichten)

10.

Zijn er familieleden?

□ Ja □ Nee

Zijn er familieleden die tegen de maatregel zijn?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wie zijn dit en waarom zijn zij ertegen?

11.
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Is de klachtenregeling uitgelegd en uitgereikt?

□ Ja □ Nee
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12.

Wat zijn de afspraken voor de bewindvoerder over:
– hoe vaak en op welke wijze de bewindvoerder met rechthebbende contact zal hebben?
Aan het begin van het bewind zal er eenmaal per week op een vast tijdstip telefonisch contact
opgenomen worden. In overleg zal dit na verloop van tijd afgebouwd worden.

– de bereikbaarheid van de bewindvoerder
(telefoonnummer, tijden waarop kan worden gebeld, e-mailadres, reactietermijn):
Bewindvoerder is bereikbaar op
vanaf 12.00 uur. Het
telefoonnummer waarop bewindvoerder te bereiken is:
Contact via Whatsapp is ook mogelijk
Er wordt gestreefd naar beantwoording van e-mails binnen twee werkdagen.

– wanneer dit bewind geëvalueerd zal worden?
Eens per jaar door middel van een persoonlijk gesprek of telefonisch, tijdens het bespreken van de
rekening en verantwoording.

– andere kwesties?
- Cliënt verplicht zich tot volledige openheid van zaken ten aanzien van alle financiële zaken.
- Cliënt geeft toestemming om met derden informatie te overleggen, wanneer dit nodig is voor een
goed verloop van het beschermingsbewind.
- Er worden geen nieuwe schulden gemaakt of verplichtingen aangegaan.

13.

Welke afspraken zijn voor de rechthebbende gemaakt over:
– de hoogte van het leefgeld?
Hier worden nog geen bindende afspraken over gemaakt, aangezien er nog geen volledige
duidelijkheid is in het budgetplan van cliënt.

– het aanleveren van informatie of doorsturen van post?
Alle nota's en andere post worden zo snel mogelijk naar bewindvoerder doorgestuurd. Wijzigingen
in de persoonlijke en financiële situatie moeten uiterlijk binnen 3 dagen mondeling en schriftelijk
door aan Dichtbij bewindvoering. Dichtbij bewindvoering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor de gevolgen van het niet tijdig doorgeven van voornoemde wijzigingen en nota's.

– het (vinden van) werk en de in dat verband te maken (reis)kosten?
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– andere kwesties?
- Rechthebbende moet extra geld drie dagen voorafgaand aan de datum waarop hij/zij dit wil
ontvangen, aanvragen.

Ondertekening
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Datum

Datum

Handtekening
bewindvoerder

Handtekening
rechthebbende
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