
Wat is bewind

Hulpverlener en
bewindvoerder

Geldzaken zelf goed regelen is vaak erg lastig en kan dan ook een
stressgevende klus zijn. Indien iemand niet in staat is om dit zelf
allemaal te doen, is er de mogelijkheid om een bewindvoerder in te
schakelen om dit voor u te doen. Kortom een bewindvoerder is er
voor het behartigen van alle financiële zaken. Hij of zij heeft dus
geen maatschappelijke functie. Voor uitgebreide informatie over
hoe bewind nu precies werkt, verwijzen we u naar de bijgevoegde
folder.   

Om zaken goed te kunnen regelen is het belangrijk dat er een
goede samenwerking is tussen de hulpverlener en
bewindvoerder.
Wat verwachten wij als bewindvoerder van u als hulpverlener?
U bent als hulpverlener de ogen en oren in het veld. U ziet en
hoort vaak als eerste als er iets speelt of problemen zijn bij
iemand. Indien dit zaken zijn die de bewindvoerder dient te
weten, is het dus van belang dat u als hulpverlener hierover
contact houdt met hem/haar. Daarnaast hebben wij als 
bewindvoerder ook een signaalfunctie richting u als hulpverlener
mocht er iets zijn wat ons opvalt.     



BeterBudgetBeheer is in 2011 gestart als een eenmanszaak en
sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot kantoor met een
specialiteit voor cliënten met lichamelijke - en/of geestelijke
problemen al dan niet in combinatie met schulden. Wij werken met
een hecht team van enthousiaste mensen die veel financiële kennis
in huis hebben. Ons doel is om onze cliënten door middel van een
goede financiële begeleiding rust te bieden op dit vlak waarbij
persoonlijke aandacht tevens erg belangrijk is. De medewerkers zijn
op de hoogte van alle dossiers. Wij werken dus niet met vaste
contactpersonen wat zorgt voor snelle afhandeling van vragen die
er mochten zijn.    

Voor aanmelding bij ons bedrijf, verwijzen wij u naar het bijgevoegde
aanmeldformulier. Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij
z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak.
 
Wij werken in de volgende regio's:
Rotterdam, Den-Haag, Gouda, Alphen a/d Rijn, Leiden,
Duin- & Bollenstreek en Haarlemmermeer.
Heeft u een cliënt die buiten deze regio's woont, kunt u natuurlijk
altijd bij ons informeren of wij hierin iets voor u kunnen betekenen.

Wij zijn bereikbaar via:
 ☎ 085-4872127  of   ✉  info@beterbudgetbeheer.nl

HISTORIE KANTOOR
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