BESCHERMINGSBEWIND

Voor een ZEKER en
vertrouwd gevoel!
WIJ BIEDEN U
7 ZEKERHEDEN!

WAT MAAKT
ZEKER ZO UNIEK?
Wij bieden u
7 ZEKERheden!
4. BETROKKEN	
Begaan met de klant en zo goed
mogelijk samenwerkend met
uiteenlopende gesprekspartners.
5. VERNIEUWEND
1. VERTROUWD	

Voortdurend inspelend op

Door onze landelijke dekking altijd

ontwikkelingen in het werkveld

het vertrouwde gezicht van een

en op zoek naar verbeteringen.

eigen financieel zorgverlener bij
de klant in de buurt.

6. BETROUWBAAR	
Open en eerlijke communicatie

2. KWALITEIT

over de werkwijze en transparantie

Wekelijkse scholing, continue inter-

middels inzage in de financiën

ne controles, goed aangeschreven bij

via het online kasboek.

rechtbanken en lid van de NVVK.
7. EFFICIËNT
3. CONTINUÏTEIT	

Door de unieke wijze waarop wij

Back-up door de centrale organisatie

het werk hebben georganiseerd,

tijdens ziekte en/of vakantie.

hebben we meer tijd voor de klant!

REGIONAAL BETROKKEN
De beschermingsbewindvoerders aangesloten bij ZEKER Financiële
Zorgverlening werken volgens een franchiseformule. Dit geeft de
klant de voordelen van een persoonlijke bewindvoerder met regionale
kennis - het vertrouwde gezicht ‘van om de hoek’ - in combinatie
met de voordelen van een grote solide organisatie. Denk hierbij aan
kwaliteitswaarborging, online inzage in de financiën, vervanging bij
ziekte of vakantie en jaarlijkse bijscholing.

WE LEGGEN DE LAT HOOG
ZEKER is lid van de branchevereniging NVVK. Dit was een bewuste
en belangrijke keuze. Afgelopen jaren is gebleken dat voor de overheid,
gemeenten, schuldhulpverlenende instanties en organisaties in
het sociaal maatschappelijk middenveld de NVVK als belangrijke
gesprekspartner zien op het gebied van ‘Financiële Zorg’. De NVVK
zet zich in de breedte in voor kwaliteitsverbetering en betere
samenwerkingen en dat sluit goed aan bij wat wij als ZEKER ook willen.

KOSTEN
Een bewindvoerder kost geld, een wettelijk vastgesteld bedrag.
De kosten voor bewindvoering worden, bij tekort aan draagkracht,
vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente.

HERKENBARE SITUATIES
IK VERGEET MIJN REKENINGEN TE BETALEN
Ik merk dat ik steeds vaker rekeningen niet terug kan vinden
of vergeet te betalen. Overzicht houden in mijn administratie
heb ik steeds meer moeite mee, vooral omdat het meeste via
de computer moet. Vroeger hielp mijn man mij daarbij. Maar nu?
Mijn kinderen hebben het zelf ook druk. Aan wie kan ik hulp vragen?
IK MAAK MIJN POST NIET MEER OPEN
Hoe het zover is gekomen weet ik niet meer. Elke maand kom ik
geld te kort. Het ene gat vul ik met het andere en het lukt me niet
meer om het op orde te krijgen. Post durf ik al nauwelijks meer te
openen en ik merk dat geld momenteel mijn hele leven beheerst.
Iemand die tijdelijk mijn financiën gaat beheren, structureren en
meedenkt in een oplossing voor mijn probleem zou een enorme
opluchting zijn.
IK WIL WEL, MAAR HET LUKT ME NIET
Sinds kort woon ik zelfstandig en probeer ik ook financieel zelf het
merendeel te regelen. Maar wat komt hier veel bij kijken. Ondanks
een gevolgde budgetcursus heb ik nog steeds onvoldoende overzicht
en geef ik vaak nog te veel geld uit aan o.a. mijn telefoon. Wat zou
het fijn zijn als iemand al mijn financiën zou regelen en ik precies
weet hoeveel geld ik zelf mag uitgeven aan leuke dingen.
Een herkenbare situatie? Dan is beschermingsbewind mogelijk
een passende en wenselijke oplossing.

WAT IS BESCHERMINGBEWIND
Een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook schulden
kunnen er de oorzaak van zijn dat iemand permanent of tijdelijk
de eigen administratie niet kan verzorgen. De rechter kan dan op
verzoek van de desbetreffende persoon of zijn/haar omgeving een
beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde
te brengen, te beheren, te optimaliseren en te beschermen.

SAMENWERKING
De taken van een beschermingsbewindvoerder hebben
voornamelijk een financiële basis. Maar deze zijn niet
los te zien van het menselijke aspect. Samenwerken met
de klant en het netwerk van een klant (denk aan familie,
buren maar ook aan hulpverlenende instanties) is daarom
van groot belang voor zijn of haar welbevinden.

Financieel ontzorgen!
ORDE EN OVERZICHT
IN DE FINANCIËN.

INTERESSE EN AANMELDEN
Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Of wilt u een
aanmelding doen voor beschermingsbewind? Wij komen
graag bij u langs!
In heel Nederland zijn er beschermingsbewindvoerders van
ZEKER Financiële Zorgverlening werkzaam. Kijk op onze
website naar de bewindvoerder werkzaam in uw regio.
www.zekerfz.nl/klant/in-uw-regio

Contactgegevens hoofdkantoor
Postbus 50099

www.zekerfz.nl

1305 AB Almere

info@zekerfz.nl

T 085-7732200

ZEKER FINANCIËLE ZORGVERLENING – VOOR EEN ZEKER GEVOEL!

