..
Groeien je financien
je boven het hoofd?
Of vind je het moeilijk om de juiste
keuzes te maken over zorg?

Dan bieden wij hulp! Met professioneel
opgeleide medewerkers en je eigen vaste
contactpersoon. We maken duidelijke
afspraken, houden je op de hoogte en
werken zo veel mogelijk met je samen.
Zo komen we met elkaar het snelst tot
het gewenste resultaat.
Beschermingsbewind Oost Nederland
(BON) is een laagdrempelige organisatie
waar mensen werken die jou begrijpen.
Die hun ervaring op het gebied van
financieel beheer, mentorschap en curatele
graag voor je inzetten. We vinden het
belangrijk dat je goed betrokken wordt
en blijft. Onze aanpak is no-nonsense en
duidelijk. Geen kleine lettertjes of
verrassingen dus.

Beschermingsbewind Oost Nederland B.V.
curatele • beschermingsbewind • mentorschap
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Daarom BOn
• Online meekijken op je
beheerrekening
• Toegankelijke bewindvoerders, curatoren en
mentoren
• Professioneel geschoolde
medewerkers
• Korte lijnen met hulporganisaties
• No-nonsense aanpak
met duidelijke uitleg
• Snel antwoord op al
je vragen

Bewindvoering

Alles wat met je geld te maken heeft, kan best
ingewikkeld zijn. Lukt het je zelf niet? Dan kan een van onze
bewindvoerders je geld beheren. Bijvoorbeeld wanneer
er sprake is van problematische schulden, psychische
problemen of voor mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking of dementerenden.
De bewindvoerder brengt de inkomsten en uitgaven
in balans, doet belastingaangifte, vraagt kwijtschelding
aan, betaalt rekeningen, checkt of je het inkomen krijgt
waar je recht op hebt en controleert verzekeringen.

Mentorschap

Zelfstandig blijven wonen? Een medische behandeling
ondergaan? Het kunnen lastige beslissingen zijn.
Als je je persoonlijke zaken niet meer zelf kunt
regelen kan een van onze mentoren dit overnemen.
De mentor helpt, tijdelijk of voor langere tijd, bij
beslissingen over jouw verzorging, verpleging,
behandeling of begeleiding.

Wil je jezelf of
iemand anders
aanmelden?
Wil je bewindvoering,
curatele of mentorschap
aanvragen?
Dat kun je zelf doen
of via je hulpverlener.
Na een korte screening
kunnen we snel bepalen
welke maatregel wenselijk
is en hoe we het best
kunnen ondersteunen.

Curatele

Heb je moeite om zowel je financiële als persoonlijke
zaken goed te regelen, dan wordt er een ‘curator’
aangesteld. Deze beslist over iemands geld, verzorging,
verpleging, behandeling en/of begeleiding.
Juridisch gezien ben je na het benoemen van een
curator handelingsonbekwaam. Je mag dan, tenzij
de rechter anders besluit, zelf geen beslissingen
nemen over financiële en persoonlijke zaken.

Een zorg minder
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