Zorg Professionals
Voor begeleiders van ouderen, jongeren, mensen met een beperking
of verslavingsproblematiek. Brink Bewindvoering stelt de cliënt centraal
en streeft ernaar dit hand in hand te doen met betrokken professionals.
Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk,
evenals een nauwe samenwerking met hulpverleners
in ons streven naar maatwerk. Zo zijn wij bijvoorbeeld
uitstekend in staat om een optimale financiële huishouding te koppelen aan de perfecte zorg en begeleiding, door de situatie van iedere cliënt regelmatig
te evalueren en, waar nodig, aan te passen. Om dit
te bewerkstelligen komen we, indien gewenst, thuis
voor de “intake” en “jaarlijkse rekening en verantwoording”, in de praktijk blijkt dit zeer gewaardeerd te
worden.
Niet alleen door onze nauwe samenwerking met zorginstellingen en hulpverleners, maar ook door een grote
vertrouwdheid met relevante instanties als rechtbanken,
zorgkantoren, UWV, gemeentes en financiële instellingen, weten we als geen ander hoe de persoonlijke en
financiële belangen behartigd moeten worden. Indien

van toepassing wordt de schuldhulp opgestart zodra de
financiën stabiel zijn en er anderszins geen beperkingen meer zijn.
Brink Bewindvoering heeft bewindvoerders, mentoren
en curators in dienst. Hiermee kunnen alle voorkomende hulpvragen worden bediend.
Brink Bewindvoering is gecertificeerd door de
Branchevereniging NVVK Financiële hulpverleners en
geaccrediteerd door het Bureau CBM, toezichthoudend
orgaan namens de rechtbank. Tevens is Brink Bewindvoering gevestigd met Arie Brink Advocaten in één
pand. Dit garandeert veel juridische expertise welke
al veel cliënten dienstbaar is geweest.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op,
mijn collega’s staan u graag te woord.

Bewindvoering

Mentorschap

Curatele

Financiële gezondheid is één van
de pijlers onder een goed bestaan.
Wanneer dit niet meer zelfstandig
lukt, is het verstandig er een professional bij te betrekken. Voorkom
dat iemand te maken krijgt met
financieel misbruik en/of dat er
schulden ontstaan. Door het toezicht van de rechtbank, biedt dit
de bescherming die iemand nodig
heeft in zijn situatie. Samen met de
aanvraag bewindvoering kan ook
het verzoek tot aanstellen van een
mentor worden ingediend.

Als iemand door lichamelijke en/of
psychische oorzaken niet meer in
staat is een weloverwogen besluit
te nemen over zijn/haar begeleiding, verzorging, verpleging en
behandeling, dan biedt een professioneel mentor uitkomst. De mentor
is de wettelijk vertegenwoordiger
met betrekking tot het managen
van de zorg, dit onder toeziend
oog van de rechtbank. Samen met
de aanvraag mentorschap kan
ook het verzoek tot instellen van
bewindvoering worden ingediend.

Wanneer bewindvoering niet
toereikend is in de bescherming,
kan een curator verzocht worden.
Dit gebeurt alleen als iemand een
ernstig gevaar voor zichzelf of
zijn omgeving vormt. De curator
is wettelijk vertegenwoordiger voor
zowel de financiën als ook voor
de zorg en staat onder toezicht
van de rechtbank.
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