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Wie zijn wij?

Parkstad Bewindvoering is specialist op het gebied van

bewindvoering, beschermingsbewind, budgetbeheer,

mentorschap en curatele. Wij werken voor iedereen die

hulp zoekt bij financiële of zorgzaken. Op basis van onze

ervaring weten wij dat we het beste resultaat behalen

wanneer onze cliënt en wij een open en transparante

samenwerking aangaan. Daarom hebben we onze

organisatie een tweede naam gegeven, een naam die

alles zegt over onze missie: ‘Samen beter in budget &

zorg’!

´ ´ S A M E N  S T E R K  B I J
A L L E  U I T D A G I N G E N  O P
H E T  G E B I E D  V A N  G E L D ,

W O N E N ,  Z O R G  E N
W E L Z I J N . ´ ´

Samen beter in budget en zorg

https://samenbeterinbudgetenzorg.nl/wat-we-doen/
https://samenbeterinbudgetenzorg.nl/wat-we-doen/beschermingsbewind/
https://samenbeterinbudgetenzorg.nl/wat-we-doen/budgetbeheer/
https://samenbeterinbudgetenzorg.nl/wat-we-doen/mentorschap/
https://samenbeterinbudgetenzorg.nl/wat-we-doen/curatele/
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Hulp voor iedereen
Beschermingsbewind

Wanneer u als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen,

ouderdom of door schulden niet in staat bent om uw eigen

financiën goed te regelen, kan dat tot onnodige problemen en

misschien zelfs schulden leiden. In zo’n geval kan de rechter een

zogenaamde bewindvoerder machtigen om de verantwoording

te nemen over uw financiën.

Budgetbeheer

Wanneer u als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen,

ouderdom of door betalingsachterstanden niet in staat bent om

uw eigen financiën goed te regelen, kan dat tot onnodige

problemen leiden. Misschien zelfs tot een uitzichtloze

schuldensituatie die bij voorkeur natuurlijk voorkomen moet

worden.

Mentorschap

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en

belangenbehartiger van de cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet

kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn of haar

verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en

vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke welzijnszaken.

Curatele

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een

meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke

toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik,

niet in staat is om zijn of haar belangen behoorlijk waar te

nemen. Naast alle persoonlijke zaken wordt bij curatele het

inkomen, budgetten en uitgaven beheerd.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website.
www.samenbeterinbudgetenzorg.nl

Zelfredzaamheid staat bij ons op 1.
 

Samen beter in budget en zorg
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Contact 

Mocht u ergens mee zitten of extra gelden aan

willen vragen, dan kunt u dit tijdens het telefonisch

spreekuur en per mail bespreekbaar maken. Tijdens

onze kantooruren zullen wij uw mail binnen 24 uur

beantwoorden. Het is helaas niet mogelijk extra

gelden over te maken buiten onze kantooruren.

Bereikbaarheid

Kantoor uren:

Maandag t/m donderdag 07:00 - 15:00 uur

Vrijdag 07:00 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

Maandag t/m donderdag 09:00-11:00 uur 

Feestdagen 2021
In de decembermaand zijn wij niet op alle dagen

geopend. Wenst u graag een zakcentje voor de

feestdagen? Vraag deze gerust aan en dan kunnen

wij kijken wat er voor u mogelijk is.

Op vrijdag 24 en 31 december zij wij gesloten. Zorg

dat de extra gelden tijdig aangevraagd worden. Dit

om teleurstellingen te voorkomen.

Samen beter in budget en zorg

Contact bij nood
Wij roepen onze klanten op een contactpersoon aan

ons door te geven voor het geval van nood. Op deze 

manier kunnen wij ten alle tijden iemand bereiken,

mocht dit nodig zijn. Nog geen contact

doorgegeven? Doe dit dan bij uw dossierbeheerder.

Telefonisch spreekuur OF per mail
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Vertrouwen is goed, controleren is beter.

Al onze werkzaamheden worden bijgehouden binnen

Onview. Onview is een overzichtelijk programma op een

afgesloten webpagina. Verschillende cliënt gegevens

worden opgeslagen in persoonlijke dossiers. Alle

benodigdheden voor goede controle op één plek. Alle

data wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Onview zorgt voor laagdrempelig contact tussen

bewindvoerders en rechtbanken, maar ook voor

duidelijkheid bij de klant.
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Voor onze klanten hebben wij inloggegevens om met

ons mee te kijken binnen Onview. Op deze manier

proberen wij onze werkzaamheden zo transparant

mogelijk te houden. Aan de hand van de

inloggegevens kunnen klanten bepaalde onderdelen

van Onview inzien. Zij hebben o.a. toegang tot de

leefgeldrekening, saldo check, transacties van max. 3

maanden geleden, budgetplan, inkomsten en

uitgaven, eventuele reserveringen en openstaande

schulden.

Heeft u nog geen inloggegevens van ons mogen

ontvangen? Neem dan contact op met uw

dossierbeheerder. Zij zal u de inloggegevens

toesturen. 

Samen beter in budget en zorg

Binnenkort nieuwe functie!

Binnenkort is het mogelijk

documenten in Onview te uploaden.

Dit kan u als klant, maar ook uw

dossierbeheerder. Door deze

nieuwe functie zijn alle belangrijke

documenten op één plek. U kunt

dan regelmatig terugkijken naar uw

stukken en deze makkelijk

terugvinden. 

Vanaf wanneer? Wij houden u op de

hoogte! 
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Zorgverzekering

Ieder jaar kunt u tussen 12 november en 31 december uw zorgverzekering

veranderen. Rond deze tijd ontvangen wij ook de brief met de verandering

van uw premie. U kunt één keer per jaar uw zorgverzekering veranderen.

Uiteraard zullen wij voor de voordeligste zorgverzekering zorgen en welke

het beste aansluit op uw wensen en benodigde zorg. 

Het is ook mogelijk om uw zorgpakket aan te passen.

Heeft u basis en wenst u aanvullend? Neem contact op met uw

dossierbeheerder en bespreek uw wensen. Geef aan waarom u  een

aanvullende verzekering wenst en wij kijken of dit binnen uw budget past.

U kunt ook contact met ons opnemen over de

keuze van uw zorgpakket. Wij zullen ten alle

tijden met u bespreken welk zorgpakket

aansluit op uw besteedbare inkomen. Is het

noodzakelijk? Wat kunnen wij veranderen? Wat

dient u zelf te regelen?

Belangrijk!

Indien u uw zorgpakket wenst te wijzigen,

dient u een aantal dingen na te gaan. Het is

namelijk niet mogelijk om uw zorgpakket uit te

breiden als u nog een openstaande vordering

heeft bij uw zorgverzekeraar. Het zelfde geldt

voor het overstappen. 

Bent u niet zeker en twijfelt u over eventuele

openstaande vorderingen, neem gerust

contact met ons op. Wij bespreken dan de

stand van zaken en uw wensen t.o.v. uw

zorgverzekering. 
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Belastingaangifte 2021

Tussen 1 maart en 1 mei 2022 kunnen er weer

belastingaangiftes over het jaar 2021 gedaan

worden.

Indien er vóór 1 mei 2022 géén

belastingaangifte is gedaan, ontvangt u een

herinneringsbrief waarna u nog 14 dagen de

tijd heeft op de belastingaangifte in te

dienen.

Na 14 dagen nog geen belastingaangifte

gedaan? Dan ontvangt u een aanmaning

waarna u nog 1 maand te tijd hebt om uw

belastingaangifte in te dienen.

Na bovenstaande termijnen nog steeds geen

belastingaangifte gedaan? Dan ontvangt u

een aanslag en verzuimboete van € 385,00.

Voorbeeld van termijnen belastingaangifte,

realiteit kan afwijken.

Doen wij uw belastingaangifte?

Wij doen uw belastingaangifte. Indien dit niet

lukt, bijvoorbeeld als u een partner heeft die

niet bij ons onder bewind staat, laten wij u iets

weten.

Indien wij de belastingaangifte moeten doen,

hebben wij belangrijke aftrekposten van u

nodig. U wilt uiteraard niet te veel belasting

betalen. Sommige uitgaves zoals zorgkosten,

giften en kosten voor de eigen woning. 

Voorbeelden van aftrekposten:

- Ziektekosten

- Giften

- Studiekosten

- Partneralimentatie

- Reiskosten

- Lijfrente 

Twijfelt u over uw gemaakte kosten? Neem

contact met ons op. Stuur uw kosten door,

zodat wij er naar kunnen kijken. Uiteraard zijn

er vele situaties en uitzonderingen mogelijk. 



 
U
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Help anderen!

Kent u iemand in uw omgeving die onze hulp

kan gebruiken? Laat die persoon ons

contactformulier op de website invullen en een

gesprek met een van onze medewerkers

aanvragen. Wij zullen dan samen met deze

persoon bespreken welke hulp het beste

binnen zijn of haar situatie past. 

Wij bieden hulp op maat. 

Problemen in verschillende soorten en maten.

Voor iedereen een andere persoonlijke

situatie. Wij zijn er om een passende oplossing

te bieden. Om samen naar een mooie

toekomst te werken. 

Alle medewerkers van Parkstad Bewindvoering willen
u alvast hele fijne feestdagen wensen en een gezond

nieuw jaar. 
 

Breng tijd door met uw dierbare en koester de momenten. 
 

Op naar een positief 2022!

FijneFeestdagen&een gezondnieuw jaar!


