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Wij werken samen met:

Veel financiële zaken en/of het verkrijgen van de 
juiste zorg zijn nu eenmaal lastige en tijdrovende 
taken waar niet iedereen op voorbereid is. Wij 
begrijpen dat. En we willen voorkomen dat u in een 
uitzichtloze situatie terecht komt waarbij u 
belemmerd wordt in het zorgen voor uw eigen leven, 
of dat van een ander. En bent u al in een dergelijke 
situatie beland? Dan helpen wij u hier uit!

Hulp nodig ?

Waar helpen wij u zoal mee?

Wellens & Goedhart Bewindvoering is gevestigd in Zevenbergen 
en helpt cliënten in Breda, Tilburg, Oudenbosch, Dordrecht, 
Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal, Hellevoetsluis en/of 
woonachtig zijn in de omliggende omgeving. We bieden 
ondersteuning d.m.v. bewindvoering, mentorschap en curatele. 
Dat doen we met jarenlange ervaring binnen de psychologie, het 
sociaal werk, de financiële sector, overheidsinstellingen en 
uiteraard het werk waarmee we al veel mensen hebben 
geholpen.

We richten ons naast mensen met problematische schulden 
voornamelijk op cliënten die te maken hebben met een licht 
verstandelijke beperking en (niet – aangeboren) hersenletsel. 
Een persoonlijke aanpak is dan ook belangrijk voor ons. Een 
cliënt is geen nummer, we hebben geen spreekuur en u kunt ons 
in principe de hele dag persoonlijk bereiken. Zo maken wij het 
verschil en kunt u er op vertrouwen dat u bij ons in goede 
handen bent. We zorgen er samen voor dat u er sterker uitkomt.

Over ons

Wij zijn lid van:

‘Het hart van ons werk 
is vertrouwen’

Het beheer over uw financiën en/of zorg uit handen geven 
vraagt openheid over uw inkomsten, uitgaven en/of 
zorgwensen. Dat dit voor veel mensen een drempel vormt en 
een grote stap is om hulp bij te vragen, begrijpen wij. Vertrou-
wen is dan ook de sleutel tot een goede samenwerking en het 
hart van ons werk. U moet er van op aan kunnen dat wij uw 
belangen zorgvuldig zullen behartigen en oog houden voor uw 
persoonlijke situatie. Omgekeerd verwachten wij ook van u de 
medewerking die nodig is om u verder te helpen. Vertrouwen 
in elkaar dus, van mens tot mens, daar geloven wij in.  

Waar wij in voorzien
U kunt van ons een evenwichtige mix tussen professionele 
kennis en aandacht voor het menselijke aspect verwachten. 
We vinden het erg belangrijk dat u kunt vertrouwen op onze 
deskundigheid. We helpen u of degene waar u hulp voor zoekt 
in het voeren van de administratie middels bewindvoering. Het 
uitvoeren van het opgestelde zorgplan in geval van 
mentorschap. En/of wanneer iemand niet meer handelings-
bekwaam is, een combinatie van beiden in het geval van 
curatele. Welke dienst u ook nodig hebt, wij staan voor u klaar!
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Wilt u meer informatie ?
neem dan contact op

of kijk op onze website
wgbewind.nl

Email contact@wgbewind.nl
Telefoon +31(0)1 687 551 73 

Samen met u als cliënt of uw begeleider zullen we een plan van 
aanpak maken dat op uw persoonlijke situatie gericht is. Deze 
afspraken worden omschreven in een budgetplan of zorgplan. 
Zo ontstaat duidelijkheid voor iedereen en weet u ook waar u 
aan toe bent.

Onze aanpak
Als u of uw cliënt interesse heeft in onze dienstverlening gaan 
we als volgt te werk:

U kunt ons mailen of bellen en uw vraag voorleggen;

We maken een afspraak voor een kennismakings- en 
intakegesprek;
Tijdens de intake zullen we onderzoeken of we u kunnen
helpen met uw vraag en welke dienst u het meest zal helpen;

Als we samen tot de conclusie komen dat we een goede 
match hebben zullen we de benodigde documenten voor u
voorbereiden;

Onze ervaring
Is dat mensen in het begin erg veel moeite hebben zich over te 
geven en het lastig vinden om de controle te verliezen. We zijn 
vanuit onze ervaring gewend om te gaan met deze processen 
en hebben hier aandacht en begrip voor. Vandaar dat er in de 
beginfase regelmatig contact is. Onze ervaring is dat cliënten 
na enige maanden rust krijgen, vertrouwen ontwikkelen en 
licht aan het eind van de tunnel zien. 

Graag willen we vanuit de afspraken die we met elkaar maken 
inzicht geven aan de uitvoering daarvan. We gebruiken voor 
de verwerking van onze activiteiten Onview. (www.onview.nl)
We evalueren de gemaakte afspraken en de samenwerking 
regelmatig en in ieder geval jaarlijks met u en/ of uw 
begeleider. Jaarlijks leggen we verantwoording af aan de 
Rechtbank, die ons controleert of wij uw belangen goed 
behartigen.

Wellens&Goedhart
bewind.mentorschap.curatele

Bewindvoering

We zorgen ervoor dat post die uw bewindvoerder nodig heeft 
ook hier terecht komt en onderhouden contacten met diverse 
instanties. Dit geldt dus voor post van bv. deurwaarders en 
incassobureaus. We zorgen ervoor dat er uitvoering wordt 
gegeven aan een goed lopend budgetplan en beheren uw 
bankrekeningen. In geval van schulden zullen we een aanvraag 
doen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en in bijzondere 
gevallen kunnen we een minnelijke regeling zelf onderzoeken. 
Hoe dan ook, iedere situatie vraagt om een andere aanpak en 
gaan graag voor u aan de slag!

Waar helpen wij u zoal mee?

Mentorschap

Bij mentorschap moet u niet denken aan directe (fysieke) hulp 
en/of begeleiding, wij mogen geen beslissingen nemen over zeer 
persoonlijke zaken en bij alles wat we doen wordt u ook 
betrokken. Wat een mentor wel doet is het regelen van zorg met 
zorgverleners en behandelaars. Wij communiceren namens u 
en/of begeleiden u tijdens gesprekken met zorg-instanties en 
grijpen in wanneer u niet de zorg krijgt die u nodig heeft. 
Daarlangs onderhouden wij ook nauw contact met betrokkenen 
zelf, simpelweg om weten hoe het gaat en of er (zorg) behoeften 
zijn waarbij ondersteuning geboden kan worden.

Waar helpt een mentor mee?

Curatele

Curatele is een behoorlijk ingrijpende maatregel, maar 
betekend vaak ook dat er een situatie is ontstaan waarbij het 
normale leven ernstig wordt belemmerd en de problematiek 
niet meer te overzien is. Daarom neemt een curator een aantal 
taken (tijdelijk) over om weer overzicht te krijgen en lopende 
problematiek op te lossen. Denk hierbij aan bv. het beslissen 
over financiële uitgaven, het beheren en betalen van 
rekeningen, toeslagen, uitkeringen etc. Maar ook uw belangen 
behartigd bij het verkrijgen van de juiste zorg en 
voorzieningen in levensonderhoud.

Wat doet een curator?


