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‘Al gaande toont zich de weg’ 

Soms kunt u (tijdelijk) niet goed zorgen
voor het geld of veel andere persoonlijke
zaken. Dat kan een gevolg zijn van ziekte,
ouderdom, beperking of schulden.
Bewindvoering en mentorschap kunnen dan
helpen om rust te brengen.
Beschermingsbewind is voor mensen die
hulp nodig hebben bij de financiële zaken.
De bewindvoerder beheert het geld en de
goederen van de betrokkene, onder toezicht
van de rechter. Mentorschap is voor mensen
die geholpen willen worden bij alle
persoonlijke zaken; zoals
vertegenwoordiging naar de instelling of
woonzorgcentrum. 

Een van mijn cliënten is onlangs verhuisd
naar een woonzorgcentrum van
BrabantZorg. Ik ben zijn mentor.
Werkzaamheden in het kader van een
verhuizing vallen onder mijn taak, omdat de
persoon daartoe zelf niet in staat is. Allerlei
praktische zaken zoals organisatie van de
verhuizing, huuropzegging, inspectie en
verbetering van de woning moeten worden
afgehandeld. Met BrabantZorg worden
zaken doorgesproken zoals o.a. medicatie,
donorregister, tandzorg, levenstestament en
medicatie. Een mentor krijgt toegang tot
het digitale cliëntportaal van BrabantZorg.
Het belangrijkste is dat de betrokken cliënt
zich zal thuis voelen op zijn nieuwe plek;
een overstap kan mensen uit het evenwicht
brengen. De sfeer van de oorspronkelijke
woning moet zoveel mogelijk behouden
blijven en daar horen ook de bekende
afbeeldingen en muziek bij. Het personeel
van BrabantZorg heb ik geïnformeerd over
het levensverhaal van de nieuwe bewoner.
Het is wennen, voor iedereen, maar ‘Al
gaande toont zich de weg’, is de
toepasselijke spreuk op de wand van het
woonzorgcentrum.  

Gemeente ’s-Hertogenbosch vergoedt
bewind niet langer 

Voor beschermingsbewind worden de
tarieven jaarlijks vastgesteld door de
overheid. Voor cliënten met een klein
inkomen vraag ik bijzondere bijstand aan bij
de gemeente.
U hoeft de kosten dan niet zelf te dragen.
Onze eigen gemeente ‘s-Hertogenbosch wil
beschermingsbewind voor personen met
een laag inkomen niet langer vergoeden, als
dat door particuliere bewindvoerders wordt
uitgevoerd.
In plaats daarvan wil het college dat de
gemeente zelf bewind gaan aanbieden aan
de doelgroep. Op die manier wil de
gemeente geld besparen op de bijzondere
bijstand, waarmee tot nu toe
beschermingsbewind wordt vergoed. Er is
straks dus niets meer te kiezen voor de
Bosschenaar met weinig
inkomen. Hij of zij is dan
veroordeeld tot een
gemeenteambtenaar als
bewindvoerder. 
Wilt u reageren of heeft u
vragen?
Laat het mij weten. 

mr Frank de Wijs,
’s-Hertogenbosch.
Telefoon, whatsapp: 06-38738770
Mailadres: met@dewindmee.nl
https://dewindmee.nl/
Lid van VeWeVe,
dé brancheorganisatie voor wettelijke
vertegenwoordigers 

Dit was een bijdrage van bewindvoerder,
mentor.  Met deze bijdrage vertelt hij iets
over zijn vakgebied.  Er zijn meerdere
bewindvoerders, mentoren in Den Bosch.
Dus voelt u zich vrij om als er vragen zijn,
die te benaderen. 
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