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Even uit eten met vrienden, nog even die broek kopen die 50% is afgeprijsd
en de pinautomaat zegt: SALDO ONTOEREIKEND X. En dat terwijl je weet dat
er nog een aantal belangrijke rekeningen aan zitten te komen?
Schrik niet! Je bent niet de enige…

Met ondersteuning van DUO Bewindvoering kun je dit
voorkomen!
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Voorwoord
September 2013 is de maand geweest
waarin alles begon en DUO Bewindvoering is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
In oktober 2013 zijn we daadwerkelijk
begonnen met het bezoeken van de eerste
cliënten.
Er is niet zoveel voor nodig om tegen financiële
achterstand aan te lopen. Onverwachte
uitgaven voor reparaties, een onvoorziene hoge
energierekening, plotseling ontslagen worden;
zie dan zonder reserves maar eens financieel bij
te blijven. Voor je het weet zie je door de bomen
het bos niet meer. Geldproblemen zijn regelmatig
de basis van een steeds groter wordende
problematiek. Ook diverse andere (psychische)
omstandigheden kunnen een reden zijn waarom
mensen niet meer in staat zijn hun eigen financiën
te regelen.
DUO Bewindvoering houdt van een
persoonlijke aanpak. Wij komen dan ook bij u
thuis op huisbezoek. Dit doen we omdat men,
over het algemeen, zich thuis het prettigst voelt
en niet met de hele administratie onder de arm
over straat hoeft.
Wij werken in teams bestaande uit een
bewindvoerder/mentor en een administratief
medewerker. Cliënten zijn onderverdeeld en
hebben zo hun eerste aanspreekpunt binnen
ons kantoor.

Even voorstellen...
“Doen wat je belooft”, staat bij ons met stip op
nummer één!!. Wij zijn recht door zee, hebben een
luisterend oor en maken samen met u duidelijke
afspraken. Voor u kijken we of uw inkomen
op orde is of dat we eventueel verruimende
inkomensmaatregelingen moeten aanvragen.
Ook gaan wij op zoek naar oplossingen, nemen
uw uitgave patroon onder de loep en brengen uw
vaste lasten in kaart. Alles met als doel financiële
rust te brengen en om ruimte te scheppen om
achterliggende problemen aan te pakken.
Ook op het gebied van vraagstukken rondom zorg
kunnen wij u helpen. Kan er geen zelfstandige
beslissing meer genomen worden over verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan
onze mentor uw belangen behartigen. Wij vinden
het belangrijk dat betrokkene zoveel mogelijk
zelfstandig keuzes kan maken. Daar waar het te
moeilijk wordt zal onze mentor betrokkene hierbij
helpen. In uiterste gevallen zal de mentor de keuze
voor betrokkene nemen.
DUO Bewindvoering is een nuchter no-nonsense
kantoor en staat voor korte lijnen, directe en
bondige communicatie en vooral voor doen wat
je belooft. Wij helpen u zo goed mogelijk en op
een eerlijke betrouwbare manier uw financiële
situatie weer op orde te krijgen, volgens ons een
belangrijk deel van uw leven.
Op pagina 4 en 5 stellen de overige medewerkers
van DUO Bewindvoering zich aan u voor.
			
Gonda Boer.

Duo Bewindvoering helpt!
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Mijn naam is Ruud Gaasbeek en ben sinds
2020 werkzaam als mentor en bewindvoerder.
Mijn taken zijn dus heel divers, als mentor kijk ik
mee op het gebied van begeleiding, verpleging
en verzorging en als bewindvoerder beheer
ik geld en goederen van onze cliënten.
Beide gebieden kennen complexe
omstandigheden maar samen met een
team van mensen zorgen we ervoor dat
zaken snel en efficiënt worden opgelost.
Ik heb gewerkt als begeleider op een
zorgboerderij en heb, samen met mijn vrouw,
een woonvoorziening gerund. Tijdens mijn werk
als begeleider kwam ik veel in aanmerking met
mensen die de beroepen uitoefenen die ik nu
doe, dat maakt ook dat ik in 2019 de opleiding als
bewindvoerder ben gaan volgen.
Wat mijn werk zo interessant maakt is de
combinatie van beide beroepen, het zorgen voor
onze cliënten op zowel zorg als financieel gebied.

Mijn naam is Miranda.
Sinds december 2020 ben ik werkzaam
als administratieve kracht/assistentbewindvoerder i.o.
We hebben in principe 2 teams bij Duo. Samen
met Ruud vorm ik
een team. We zijn
al goed op elkaar in
gewerkt. We maken
gebruik van elkaars
expertises. Mijn
werkzaamheden
zijn erg divers van
postverwerking tot
aan het treffen van
regelingen.

Wat maakt dat ik me op de plek voel bij DUO:
We hebben een klein team die erg goed op
elkaar ingespeeld zijn. We begrijpen elkaar en
dat maakt dat wij met elkaar de kar trekken, de
één is niet meer of minder dan de
ander. De lijntjes zijn kort en we
kunnen gemakkelijk met elkaar
communiceren en eventueel
snel schakelen. We houden
ervan om mensen weer op de
rit te krijgen. Als mentor vind
ik het fijn om met samen met
mensen die de zorg uitoefenen
een doel te hebben en dat met
elkaar proberen te bereiken. Ik heb hele
diverse cliënten waarvoor ik het mentorschap
uitoefen, dat zijn zowel ouderen met dementie
of een niet aangeboren hersenletsel als ook
jongeren met een bijvoorbeeld een verstandelijke
beperking.
Ik hoop jullie eens persoonlijk te mogen
ontmoeten.

Op dit moment heb ik zo’n 5 jaar werkervaring in
de bewindvoerdersbranche. Hiervoor heb ik zo’n
14 jaar in de deurwaarderswereld gewerkt. Echter
ben ik op een gegeven moment overgestapt van
branche. Naar mate ik ouder werd, is me duidelijk
geworden dat ik mensen graag wilde helpen
met schulden, in plaats van “in de problemen
brengen”. Tot nu toe is het een hele goede keuze
geweest. Ik vind het leuk om cliënten te helpen
met het beheren van de administratie en er voor
te zorgen dat hun budget goed loopt.
Om uiteindelijk verder te kunnen groeien in het vak
van bewindvoerder heb ik de opleiding Juridisch
Administratief Dienstverlener gevolgd.
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Even voorstellen...
Mijn naam is Robbin van Lottum en ik ben sinds
september 2021 werkzaam als administratief
medewerker.
Ik heb de opleiding Juridisch
Administratief Dienstverlener
gevolgd in Emmen omdat
ik al heel lang wist dat ik in
de bewindvoering wilde
werken. Deze opleiding
heb ik dan ook in 2021
afgerond. Hierna ben ik vrij
snel bij DUO Bewindvoering
terecht gekomen.
Bij DUO Bewindvoering hebben we een klein en
compact team waardoor we snel en gemakkelijk
kunnen schakelen en communiceren. Vanaf het

Mijn naam is Felicia Nijland en ben sinds
februari 2021 werkzaam als administratief
medewerkster.
In 2019 ben ik in contact gekomen
met DUO met de vraag of ik hier
stage mocht lopen. Helaas kon ik
mijn stage wegens de toen nog
getroffen coronamaatregelen
niet afmaken. Met plezier mocht ik
het jaar daarop mijn stage verder
voortzetten.
Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van
het mbo Juridische Administratief Dienstverlening,
omdat ik nog geen behaald diploma heb mag
ik lichte werkzaamheden uitvoeren en draag ik
graag mijn steentje bij waar nodig.

Bewindvoering

moment dat ik hier werkzaam ben heb ik me
welkom gevoeld.
Ik word goed begeleid maar ik kon ook zelf gaan
ontdekken.
Bewindvoering is iets dat mij altijd al getrokken
heeft. In mijn omgeving zag ik mensen kampen
met financiële problemen, en ik probeerde altijd
te helpen en te zoeken naar oplossingen. Hierom
heb ik besloten om een opleiding te gaan volgen
met een breed perspectief waarmee ik van
meerdere juridische kanten iets te zien kreeg.

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door
diverse omstandigheden niet meer in staat
zijn hun eigen financiën te regelen. Ook zorgt
beschermingsbewind ervoor dat anderen geen
misbruik meer kunnen maken van de situatie.

Ik vind het fijn om te zien dat mensen er
langzamerhand weer bovenop komen en dat we
echt iets voor de cliënt kunnen betekenen. Zolang
de communicatie met de cliënten maar ook bij
de collega’s onder elkaar goed loopt, komen we
samen heel ver!

Wanneer er spraken is van een problematische
schuldsituatie welke niet met betalingsregelingen
op te lossen is, wordt hiervoor hulp ingeschakeld
bij uw Gemeente of een particuliere schuldhulp
verlener.

Wat het werk hier nou zo interessant maakt is de
uitdaging die je hebt om onze cliënten zo goed
mogelijk te helpen. Geen dag is hetzelfde!
Wij hebben een klein team wat er juist voor zorgt
dat wij heel hecht zijn met elkaar. Iedereen vult
elkaar goed aan wat zorgt voor een prettige
werkomgeving.
Ik heb ontzettend veel baat bij het werk
wat doe. Door mijn kennis en theorie toe
te passen in de praktijk en de hoeveelheid
praktijkervaring die ik op doe, maakt mij
een betere student en werknemer.
Ik zou het fijn vinden als ik mijn werkzaamheden
nog lang hier op kantoor mag blijven uitoefenen
en ook jullie een keer te woord mag staan.

Het is belangrijk dat geldzaken goed geregeld zijn.
DUO Bewindvoering beheert al uw inkomsten en
zorgt ervoor dat uw vaste lasten op tijd betaald
worden. Ook vragen wij voorzieningen aan die het
inkomen kunnen verhogen.

De werkzaamheden van een bewindvoerder
bestaan o.a. uit:
 Een uitgebreid intakegesprek waarin wij
bespreken wat u kunt verwachten gedurende
de bewindvoering.
 Opstellen van een overzichtelijk budgetplan.
Hierin zullen uw inkomsten, uitgaven en
reserveringen in balans zijn. Het maken van
nieuwe schulden kan niet en er zullen daarom
soms uitgaven moeten verdwijnen.
 Uw bewindvoerder draagt zorg voor de
afhandeling van uw post.
 Periodiek zal weekgeld overgeboekt worden
naar uw leefgeldrekening. Daarbij proberen
wij rekening te houden met uw wensen en
mogelijkheden.
 Uw inkomsten worden gestort op een
zogenoemde beheerrekening. Vanuit deze
rekening worden uw vaste lasten betaald.

Wij helpen met het
betalen van uw
rekening
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Wij zorgen dat u er
niet alleen voor staat

 Aanvragen van de volgende voorliggende
voorzieningen, te weten huurtoeslag,
zorgtoeslag en kindgebonden budget,
kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
waterschapsheffingen, aanvragen van een
uitkering.
 Belastingaangifte box I over het laatste jaar.
 Het treffen van enkele betalingsregelingen bij
niet-problematische schulden
 Inzage middels Onview op uw beheerrekening.
De mutaties worden dagelijks tot en met een
dag ervoor ingelezen.
 Wij verstrekken u inloggegevens zodat u inzicht
krijgt in de betalingen die wij voor u hebben
verricht.
 Het opmaken en indienen van de rekening en
verantwoording aan het einde van het jaar aan
de rechtbank.

Wij regelen de
afhandeling van post
en aanmaningen

Wij doen uw aangiftes
en helpen u met
toeslagen
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Stappenplan
Stap 1

Inplannen Intake
Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen
maken we binnen een week een afspraak op
ons kantoor of bij u thuis.

Stap 2

Stap 3

Heeft u moeite met het beheren van uw
inkomsten en uitgaven? Budgetbeheer kan dan
een oplossing zijn.
Voor veel mensen is het herkenbaar; moeilijke
brieven en formulieren van instanties, de
rekeningen stapelen op en u heeft steeds minder
zicht op uw budget. DUO Bewindvoering kan
u helpen uw financiële zaken weer op orde te
krijgen.
Met de zogenoemde beheerrekening dragen
wij zorg voor de betaling van vaste lasten,
uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele
schuldaflossingen en overige posten.
Alle afspraken die hiervoor gemaakt worden,
leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast
wordt er vanuit budgetbeheer een bedrag
gereserveerd voor betalingen die incidenteel
plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven.
Door middel van budgetbeheer wordt voorkomen
dat er schulden ontstaan of dat aanwezige
schulden nog verder oplopen.

Om het budgetbeheer goed te laten verlopen is
het belangrijk dat er iedere maand voldoende
inkomen binnenkomt. U moet hier zelf voor zorgen.
Is uw inkomen lager dan het sociaal minimum,
dan kunt u misschien een aanvulling krijgen.
Nota’s voor de niet maandelijkse vaste betalingen
moet u op tijd bij ons inleveren. Wanneer deze
niet op tijd ingeleverd worden bestaat de kans
dat u een schuld opbouwt. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor.
U krijgt maandelijks per post een overzicht van alle
betalingen. Controleer dit overzicht goed!
De gemaakte afspraken leggen we vast in een
overeenkomst. Budgetbeheer is (meestal) van
tijdelijke aard. Het stopt wanneer uw financiën
weer op orde zijn. U kunt er uiteraard voor kiezen
van deze dienstverlening gebruik te blijven maken.
Einde budgetbeheer kan schriftelijk bij ons worden
ingediend. Wanneer u daarvoor kiest, hanteren wij
een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering
Wanneer het inkomen van u bij ons is
binnengekomen gaan wij over tot de betaling
van de facturen. Uiteraard nemen we dan ook
contact op met u zodat u op de hoogte bent
van de status. Voor vragen kunt u altijd bij ons
terecht.

Evaluatie
We kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft
aan een tussentijdse evaluatie van uw situatie.
Uiteraard kunt u altijd bellen en mailen tijdens
onze kantooruren. Desgewenst komen we ook
bij u thuis.

Stap 6
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Intakegesprek
In dit intakegesprek gaan we nader kennis met
elkaar maken. We bespreken uw huidige situatie
en zullen deze in kaart brengen. Tevens zullen
we mogelijke oplossingen met u bespreken.

Opstarten dienstverlening
Na uw akkoordverklaring zullen wij contact
opnemen met de benodigde instanties en
in het geval van beschermingsbewind deze
verzoeken namens u de post en facturen naar
ons toe te sturen.

Stap 4

Stap 5

Budgetbeheer

Beëindiging
Is uw situatie opgelost en wilt u het proberen uw
financiën zelf te regelen kan dit natuurlijk altijd.
We helpen en adviseren u hoe dit het beste in
gang gezet kan worden. Ook bieden wij graag
nog nazorg zodra u zelf weer uw financiën gaat
beheren.
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Budgetcoaching
Vindt u het lastig om uw administratie bij
te houden en wilt u graag iemand die met u
mee denkt en kijkt of het wel goed gaat? DUO
bewindvoering kan een helpende hand bieden!

af te lossen, we helpen u om contact te zoeken
en een regeling te treffen met schuldeisers.
 maandelijks komen we bij u thuis om samen
met u de administratie door te nemen en u

Een budgetcoach traject bestaat uit een aantal
zaken:
 een 1e huisbezoek waarin we kennismaken
met u en waarin u kunt aangeven waarmee u
precies hulp nodig heeft. We kijken of hulp door
de budgetcoach de juiste oplossing voor u is
of dat u misschien andere hulp nodig heeft.
Het is de bedoeling dat u zelf uw administratie
gaat bijhouden en dat wij u hierbij gaan
ondersteunen en u tips geven.
Wanneer wij u kunnen coachen met uw financiële
situatie en u heeft een goed gevoel bij ons dan
stellen we een overeenkomst op en nemen we het
plan van aanpak met u door.
 een 2e huisbezoek waarin we het gemaakte
plan van aanpak verder vorm gaan geven.
 Er wordt samen met u een ‘budgetplan’
(overzicht van inkomsten en uitgaven) gemaakt
en gekeken of we uw inkomsten kunnen
verhogen (bijvoorbeeld door het aanvragen
van toeslagen) en uw uitgaven kunnen
verlagen (door kritisch te kijken of u eventueel
kunt bezuinigen). We zetten alles voor u
op een rijtje, zodat u weer overzicht heeft.
Wanneer u schulden heeft dan gaan we kijken
of er in uw overzicht ruimte is om deze schulden

advies te geven als zich problemen voordoen.
Dit kan voor een aantal maanden, maar
ook voor langere tijd. Dit wordt samen met u
besproken.
Plan van aanpak:
 u verzamelt alle gegevens over uw inkomsten
en uitgaven, schulden, belasting etc.
 u vult deze gegevens in op een formulier
 u verzamelt bankafschriften en overige
financiële stukken
 u vraagt een DigiD aan indien u deze niet heeft
(voor het opvragen van gegevens)
 u maakt een lijst van zaken waar u moeite mee
heeft en welke vragen u voor ons heeft
 u maakt een afspraak met ons voor het 2e
huisbezoek als u alle gegevens bij elkaar heeft

Rond de tafel
“Wat doet het met mensen als de postbode
langskomt met een stapel herinneringen,
aanmaningen of een blauwe envelop?”
Een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers
van verschillende organisaties waar
cliënten van DUO bewindvoering tijdens hun
schuldhulpverleningstraject direct of indirect mee
te maken kunnen krijgen.
Wat doet het hebben van schulden met
mensen? Hoe kijken andere hulpverleners,
adviseurs en ondersteuners hier vanuit hun
professie tegenaan? En de belangrijkste
vraag: Hoe kunnen gemeenten, instanties en
particuliere organisaties beter samenwerken en
daar gezamenlijk wat aan doen?
Het zijn vragen die Gonda graag wil voorleggen
aan personen waar haar cliënten direct of indirect
mee te maken hebben. “Alles wordt duurder:
boodschappen, je zorgverzekering, en straks
ook de maandelijkse energielasten. Dat is een
gegeven. Die prijsstijgingen zijn niet voor iedereen
even makkelijk op te vangen. Ik vraag me vaak
af wat het doet met mensen als de postbode
langskomt met een stapel herinneringen,
aanmaningen of een blauwe envelop. Ik heb
daarom een aantal personen uit het werkveld
uitgenodigd om mee van gedachten te wisselen.”
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Eén voor één druppelen de genodigden binnen.
Nog voordat Gonda een voorzet heeft gegeven
begint een ieder vanuit zijn en haar eigen ervaring
te vertellen. Als iedereen aanwezig is, vindt Gonda
het toch eerst tijd voor een voorstelrondje.
Marcel Stuifzand is sociaal juridisch
dienstverlener bij GGZ Drenthe.
“Ik werk bij het forensisch ACT Team van GGZ
Drenthe. Via de resocialisatieafdeling ben ik in
contact gekomen met DUO. Ik ben gevraagd deel
te nemen aan deze bijeenkomst om mijn ervaring
in de psychiatrische, forensische en bemoeizorg te
delen. Ik zie dagelijks in mijn werk hoeveel impact
het heeft als het iemand financieel niet goed gaat.
Ook de financiële nasleep van een opname in de
psychiatrie hakt er vaak enorm in bijvoorbeeld als
de oude woning is opgezegd en alle meubels weg
zijn. Er zijn weinig potjes voor om weer een beetje
inboedel bij elkaar te krijgen. Vaak zijn mensen na
een lange opname de feeling met financiën ook
kwijt.”

Marcel Stuifzand

Gonda Boer
Gonda vervolgt: “Het doel van dit
rondetafelgesprek zou moeten zijn, hoe we met
de verschillende partijen ervoor kunnen zorgen

dat de last voor onze cliënten minder groot is en
zij door de juiste hulpverlening de ruimte hebben
en voelen om aan zichzelf te kunnen werken. Als
je continue schulden hebt knaagt dat psychisch
aan je. Het hebben van schulden weegt zwaar
op psychische klachten en stress heeft vaak ook
lichamelijke gevolgen. Regelmatig zien we cliënten
die de deur op slot laten, geen post meer openen
en vervolgens in een depressie belanden. Ik vraag
mij daarom af hoe wij als hulpverlening ervoor
kunnen zorgen dat die druk verkleind wordt.”
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Saakje de Raad is klantmanager bij Werkplein
Drentsche Aa. “Daar werk ik met klanten die
grote een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Daarnaast werk ik via de OGGz (Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg, red.) ook met
zorgmijders.”

Saakje de Raad

Angeline Paredes Santos

Angeline Paredes Santos is eigenaresse van
Kokopelli Care. Naast dat zij daar de scepter
zwaait is ze ook hulpverlener. “Daarnaast geef
ik vaardigheidstrainingen aan begeleiders en
cliënten en ben ik projectadviseur voor een
detacheringsbureau voor hoogopgeleiden in de
zorg. Ik spreek acht talen en heb mij verdiept in
verschillende culturen. Ik werk veel samen met
de Sociale Verzekeringsbank en GGZ-instellingen.
Ik geloof in transparante hulpverlening en
samenwerking tussen hulporganisaties.”

Grietje Bos is vrijwilliger bij de Voedselbank
in Assen. “Ik ben zeven jaar geleden na mijn
pensionering begonnen bij de voedselbank.
Ik begon met één middag in de week. Dat
is inmiddels uitgegroeid tot twintig uur per
week. Ik doe de afnemersadministratie, intakes
en screening. Daarnaast onderhoud ik veel
contacten. Wij zijn als voedselbank primair voor
het verstrekken van voedsel, maar wij hebben ook
een signaalfunctie. Als ik zie dat mensen andere
problemen hebben kan ik mij daar niet voor
afsluiten en niets doen. Ik zie het dan ook als mijn
taak om hen door te verwijzen.”

Grietje Bos
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Nadat iedereen zich voorgesteld heeft gaat het
gesprek gewoon verder waar het gebleven was.

Jan Broekema

Jan Broekema is sinds januari 2020 namens
de SP wethouder in de gemeente Assen. “Met
Sociale Zaken heb ik de meeste gebieden rondom
armoede, schulden, welzijn en preventieve zorg
in mijn portefeuille. Daar ligt ook mijn hart en mijn
achtergrond. Voordat ik wethouder in Assen werd
werkte ik voor verschillende welzijnsorganisatie in
de gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Ik vind
het prettig om vanuit die achtergrond in mijn
huidige rol aan te kijken tegen de samenleving en
hoe we als gemeente kunnen participeren.”

Gonda Boer:
Wij zien regelmatig cliënten die we stabiel en
schuldenvrij hebben gekregen en toegewerkt
hebben naar zelfstandigheid toch weer
terugvallen. Waar dat in zit vind ik lastig te
beoordelen. We leren ze wel omgaan met
geld, maar onze meeste cliënten leven van het
sociaal minimum. De kosten worden wel elk jaar
hoger. Straks weer de zorgverzekering en de
energierekening.

Marcel Stuifzand:
Als ik kijk naar mijn cliënten zie ik ook dat veel op
sociaal minimum leven, ontvangen een uitkering
van bijvoorbeeld het UWV. Met het lage inkomen
moeten ze vaak wel een bijdrage betalen voor
hun medicatie of men is verslaafd zijn wat ook een
behoorlijke kostenpost kan zijn. Dat zijn zaken die
niet helpen.
Grietje Bos:
Wij zien ook vaak dat het misgaat bij ouderen
die alleen van een AOW leven. Het gebeurt
regelmatig dat zij een periode ziek zijn waarbij
de financiën niet goed beheerd worden. Met
alleen een AOW duurt het lang voordat dat recht
gebreid is. Schulden doen heel veel met mensen.
Vorige week kwamen mensen bij mij voor een
herscreening. Zij maakten zich enorm druk of
ze nog wel in aanmerking voor de voedselbank
kwamen. De doos tissues bleef niet onaangeroerd.
Ze waren zo blij dat ze weer een half jaar
verlenging kregen.
Als onze cliënten op een gegeven moment geen
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MFC Drenthe
gebruik van de voedselbank meer mogen maken
geeft ik ze altijd twee maanden de tijd om aan de
nieuw situatie te wennen.

Jan Broekema:
De afhankelijkheid van anderen kan frustratie met
zich mee brengen.

Jan Broekema:
Het is ook een wankel evenwicht. Wanneer is een
situatie stabiel?

Saakje de Raad:
Mensen die in de schuldhulpverlening zitten zijn
vaak ook wanhopig. Zij gaan zelf niet meer over
hun geld en lopen regelmatig tegen een muur.

Gonda Boer:
Waar trek je de grens? Wat is financieel stabiel?
Als wij mensen laten gaan is het fijn als we ze
een spaarbuffer kunnen meegeven, zodat er
bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine gekocht
kan worden als deze stuk gaat.

Verschillende onderwerpen passeren de revue
en de tijd vliegt voorbij. Er is veel besproken,. Een
algemene conclusie is lastig te trekken.
Angeline Pereira de Santos:
Maar we doen leuk werk!
Marcel Stuifzand:
Ik vond het ook leuk om elkaar zo te spreken.
Jan Broekema:
Ons doel zou eigenlijk moeten zijn om de hele
schuldhulpverlening overbodig te maken, maar in
de praktijk gaat dat helaas niet gebeuren.

Het lastige van ons werk is dat mensen na een
paar jaar hulp blij zijn dat ze weg kunnen. Veel
mensen zijn daar dan nog niet klaar voor. Maar
dan moet de rechter het bewind wel aan houden,
en daar moet een juridische grond voor zijn.
Saakje de Raad:
Wij kennen onze klanten heel goed, soms beter
dan dat ze zichzelf kennen als het gaat om geld.
Daar kunnen wij ze goed bij helpen.
Angeline Pereira de Santos:
De bewindvoerder is vaak de boeman of vrouw
omdat zij over het geld gaan van onze cliënten.
Aan ons, als ambulante begeleiders, de taak om
dit in goede banen te leiden. Daarom is het fijn om
nauw contact te hebben met de bewindvoerder,
zodat we zaken rondom financiën goed kunnen
afstemmen.

De zin van verzekeren
MFC Drenthe is sinds 2007 gespecialiseerd in
het verzorgen van verzekeringen voor cliënten
waarvan het inkomen wordt beheerd door een
budgetbeheerder of een Bewindvoerder.
Sinds het bestaan van DUO Bewindvoering is een
prettige samenwerking tot stand gekomen met
MFC Drenthe.
Een verzekering tegen brand en inbraak en
ziektekosten behoort tot de eerste levensbehoefte,
naast een woning, eten en kleding hebben.
Ook een telefoon, tv en computer met internet en
geld voor verjaardagen en een (sport) club zijn
eerste vereisten.
Kan iemand buiten deze eerste levensbehoeften
niets extra’s betalen, dan vinden mensen dat
armoede. Dat blijkt uit de ‘armoedemonitor’ van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het
Nibud.
Naast het hebben van bovengenoemde
verzekeringen zijn vanzelfsprekend ook een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering en een
uitvaartkostenverzekering van cruciaal belang.
Met een aansprakelijkheidsverzekering
particulieren (AVP) bent u verzekerd voor schade
die u toebrengt aan anderen. Onder schade
verstaan we in dit geval lichamelijke schade of
materiële schade.

Een inboedelverzekering dekt schade aan de
inboedel of huisraad in uw woning. U bent dan
verzekerd voor schade aan onder andere brand,
storm en inbraak.
Deze verzekering is niet verplicht maar het is
wel erg verstandig om een inboedelverzekering
af te sluiten. Wanneer er sprake is van
een schuldregelingstraject dan zijn een
aansprakelijkheidsverzekering en een
inboedelverzekering wel een verplichte
verzekering. Bij schade zou er namelijk een
nieuwe schuld kunnen ontstaan wat het
schuldregelingstraject in de weg staat.
Met een uitvaartkostenverzekering verzekert u zich
tegen de kosten van uw begrafenis of crematie.
De kosten van een uitvaart kunnen snel oplopen
en zijn vaak hoger dan verwacht. Niet iedereen
heeft, op het moment dat het zo ver is, voldoende
geld om een uitvaart te kunnen betalen.
Met een uitvaartverzekering kunt u uw
nabestaanden deze zorg uit handen nemen.
Als u overlijdt betaalt de
verzekeringsmaatschappij (een deel van) de
kosten. Overigens is een uitvaartverzekering geen
verplichte verzekering

Drenthe

Gonda Boer:
Het gesprek begon gelijk heel mooi en open.
We hadden bijna geen tijd om ons aan elkaar
voor te stellen. Een doel van het gesprek was om
elkaar beter te leren kennen en elkaar makkelijker
te kunnen vinden. Voor dit kleine comité is dat
zeker geslaagd. Een meer gezamenlijke aanpak
is nu wellicht nog een brug te ver en is niet van
vandaag op morgen te realiseren, maar door
zulke gesprekken zetten we wel stappen.

tekst/foto’s: Maurice Vos
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Levensverhaal Shirley

Samenwerkingspartners

Shirley is sinds november 2016 cliënt bij DUO Bewindvoering
BV. Ze heeft onze hulp gezocht omdat ze problematische
schulden had. In 2019 is er een schuldregeling voor haar
aangevraagd bij de Gemeentelijke Kredietbank te Assen en
samen gaan we ervoor dat deze in 2022 met succes wordt
afgerond.

Sociale winkel

Wat is er gebeurt waardoor je in
de schulden bent gekomen?
Ik woonde op kamers in DenHaag en ik had niet veel geld te
besteden, dus ben ik alles gaan
terug boeken van de rekening.
Zo had ik wat geld te besteden.
De rekeningen liepen natuurlijk
daardoor wel op.

Waarom heb je destijds gekozen
voor DUO Bewindvoering BV?
Omdat het vertrouwd voelde en
ze me echt wilden helpen! En
ik kreeg een goeie klik met de
bewindvoerder(s) die ik had/heb.

En hoe heb je deze stap ervaren?
Het was moeilijk maar dat lijkt me
logische. In het begin wanneer
Kun je jouw eerste schuld nog
het bewind van start ging was
herinneren?
het moeilijk, maar ik heb er geen
Dat was mijn zorgverzekering
moment spijt van gehad! De
waar ik een schuld bij kreeg
bewindvoerders zijn erg aardig
maar ik had ook van DUO (dienst en als er iets is kan ik altijd bij ze
uitvoering onderwijs) een schuld terecht en helpen ze me waarbij
opgelopen omdat ik maximaal bij nodig als het kan uiteraard!
moest lenen om mijn huur etc te
kunnen betalen.
Wat hebben wij allemaal voor
jou gedaan?
Weet je nog wanneer je inzag
Tsja wat eigenlijk niet! Jullie
dat het een probleem was?
hebben zoveel voor mij gedaan.
Ja toen ik mijn post niet meer
Alles heb ik uit handen gegeven
open durfde te maken en het
aan jullie en jullie zorgden dat
allemaal opstapelde dacht ik
het goed kwam en ik er eigenlijk
bij mezelf dat dit echt niet meer
verder ook geen last van had. En
verder kon!
qua financieel regelen jullie het
allemaal voor me en voelt heel
Wanneer besloot je hulp te
goed.
zoeken?
Na veel gesprekken met instanties Wat waren voor jou de
en familie, die hebben me echt
zwaarste momenten tijdens de
laten inzien dat ik hulp nodig had. ondersteuning?
Het niet kunnen doen met je geld
wat je normaal wel zou kunnen
doen als je geen schulden hebt.
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Daar heb ik soms nog wel last
van, dat ik heel veel spijt heb
van die tijd maar ik bedenk me
daarna al gauw: ‘ het is gebeurd
en je kan het niet meer terug
draaien, nu wachten op een
mooie toekomst zonder schulden’
Heb je ook mooie momenten
ervaren tijdens de
ondersteuning?
Ja hoor, jullie zijn er op een
bepaalde manier voor mij
geweest toen ik het zwaar had.
Of toen mijn zoontje te vroeg
werd geboren en heel lang in het
ziekenhuis heeft gelegen. Als er
extra geld op me beheer rekening
beschikbaar was en ik vroeg
erom was het ook nooit een
probleem om wat extra te krijgen.
Wat zou jij ons nog willen
meegeven als advies?
Gewoon door blijven gaan met
hoe jullie het doen!
Wat zou jij willen meegeven aan
mensen die schulden hebben
en nog geen hulp hebben
ingeschakeld?
Zoek hulp! Het is heel lastig maar
ik weet zeker dat je er baat bij
hebt en het goed gaat komen
in de toekomst! Voordat het nog
erger word met de schulden, het
is nooit te laat om hulp te zoeken.

In de Sociale Winkel Assen werkt een team van 15 vrijwilligers. Zij verstrekken gratis
kleding /artikelen aan mensen in financiële problemen. In uitzonderlijke gevallen
verstrekken ze voedsel. Daarmee zijn ze geen concurrent van de voedselbank maar
een aanvulling wanneer mensen tussen wal en schip dreigen te vallen of in acute
situaties. Er is geen verwijzing nodig door een instantie, wel wordt getoetst of mensen
voldoen aan de criteria.
De kleding en artikelen worden gedoneerd door particulieren en bedrijven. Alles wordt zorgvuldig
gesorteerd door de medewerkers. Er is een gezellige kinderafdeling met ruime keus in kleding en
sportartikelen. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Voor heren en dames is er een afdeling vol modieuze
kleding.
Als klanten niet onder de doelgroep vallen kunnen ze voor een klein bedrag de artikelen aanschaffen, de
opbrengst hiervan komt ten goede aan de activiteiten van Stichting Budget Support Assen.
Sinds 2005 verzorgt de Sociale Winkel een Sinterklaasactie. Hierbij worden cadeaus geschonken aan
gezinnen waar de kinderen nog in Sinterklaas geloven maar de ouders geen geld hebben om cadeaus
te kopen. Gemiddeld staat de winkel garant voor 300 kinderen, die door deze inzet een geweldige avond
beleven. Ook bij deze actie wordt er intensief samen gewerkt met andere organisaties. Het doel is om alle
kinderen die onder de doelgroep vallen te bereiken en de cadeaus terecht te laten komen bij de gezinnen
die het echt nodig hebben.

Stichting Present
“Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende problematiek.
De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet waar te beginnen. Present
krijgt het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties. Dat doet ze door met groepen vrijwilligers te
werken aan korte intensieve projecten.
Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De
vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:
Opknappen van verwilderde tuinen
 Helpen bij verhuizingen
 Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 Schoonmaken en opruimen
 Schilderen van een verwaarloosde woning
 Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang
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Samenwerkingspartners
Stichting Voedselbank Hart van Drenthe
Stichting Voedselbank Hart van Drenthe streeft ernaar wekelijks gezond en
gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Hiermee levert zij een
bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel.
De Voedselbank Hart van Drenthe voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de
gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten.
Op 7 uitgiftepunten in Aa & Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met 10
uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun pakketten ophalen. Met meer dan 130 enthousiaste
vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen.
Wanneer u gebruik maakt van de Voedselbank, kunt u ook gratis gebruik maken van de kledingbank
(kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed). De kledingbank vindt u aan de Omloop 2 te Beilen.
Omdat Beilen voor de bezoekers van de Voedselbank te Assen zeer waarschijnlijk moeilijk bereikbaar is heeft men de samenwerking gezocht met de Sociale Winkel van Stichting Budget
Support.

Is een landelijke vereniging die werkt aan een
samenleving waarin ieder mens volwaardig kan
deelnemen.






Respect voor ieders levensstijl
Gelijkwaardigheid
Verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander
Recht op zelfontplooiing

Humanitas wil bijdragen aan een samenleving
waarin mensen elkaar helpen om onze
samenleving leefbaar te maken en te houden.
Waarin kan Humanitas u ondersteunen:
Thuisadministratie
Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën
en administratie op orde te brengen en te houden.
Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden
dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een
vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!
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Als iemand niet meer zelf kan beslissen
over verzorging, verpleging, behandeling
en begeleiding wordt een mentor benoemd
die daarover (zoveel mogelijk samen met de
betrokkene) beslist. Met een mentorschap
wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak
beschermd. Een mentor behartigt dus de
belangen van de betrokkene op het gebied
van verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding.
DUO Bewindvoering vindt het belangrijk dat de
betrokkene zoveel mogelijk zelfstandig zijn/haar
keuzes kan maken. Daar waar het te moeilijk
wordt helpt de mentor von DUO Bewindvoering
hierbij. En in uiterste gevallen zal de mentor de
keuze voor de betrokkene nemen.
Wat zijn de taken van de mentor bij DUO
Bewindvoering?
Belangenbehartiging: De mentor helpt bij het
behartigen van de belangen, van niet-materiële
aard, van een persoon die vanwege geestelijke of
lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig
zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.

Humanitas

In haar werk gaat Humanitas uit van:

Mentorschap

Maatjes
Soms is het lastig contact te maken en te houden
of er alleen op uit te gaan. Een Humanitas Maatje
kan je helpen door samen met de vrijwilliger
ergens koffie te drinken, te fietsen of andere
dingen te doen die je allebei leuk vindt.
Taalmaatjes Taalondersteuning
Humanitas Assen geeft taalondersteuning aan
anderstaligen. Hier kunnen anderstaligen bij
elkaar komen om Nederlandse gesprekken
te oefenen, sociale contacten op te doen en
vaardigheden uit te breiden.

Advisering: de mentor adviseert en steunt de
cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van
beslissingen.
Vertegenwoordiging: de mentor treedt op als
vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking
tot zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling
en begeleiding. In situaties waarin de cliënt dit zelf
niet kan.

Opbouw en behoud van vertrouwen: om
de genoemde taken goed uit te oefenen is
gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk
een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt.
Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig.
Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt,
kennis nemen van diens situatie en – aansluitend
op diens gewoonten, wensen en behoeften
– handelen in het belang van de cliënt.Wat
zijn de bevoegdheden van de mentor bij DUO
Bewindvoering?
De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt
te vertegenwoordigen in zijn/haar verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding.
De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming
te geven om zelf te beslissen. NB: In situaties dat
een behandelend arts de Cliënt wilsbekwaam
acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders
heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig
van de mentor.
Voor wie kan een mentor belangrijk zijn? Voor
personen:
 met een verstandelijke beperking met
dementie
 die om andere redenen vast zijn gelopen en
(tijdelijk) moeite hebben met (in)richten van
hun leven.
 met een psychiatrisch ziektebeeld
 met een verslaving

Kindervakantieweken
Je gunt je kind een vakantie, maar soms zit dat er
gewoon niet in. Humanitas Kindervakantieweken
maakt het mogelijk.
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Ketenpartner GGz

Levensverhaal Stephanie

Mijn naam is Marcel Stuifzand en ben
werkzaam bij het Forensisch ACT Team van
het GGz te Assen. DUO Bewindvoering is
een samenwerkingspartner. Met hun ben
ik in aanraking gekomen, doordat ik werd
ingeroepen inzake een cliënt van ons. Een
meneer met o.a. de diagnose manische
depressie.

Stephanie is een alleenstaande
moeder. Sinds 2015 is ze cliënt bij
DUO Bewindvoering BV. Ze heeft
onze hulp gevraagd omdat ze
problematische schulden had.
Deze zijn opgelost middels een
schuldregelingstraject bij de
Gemeentelijke Kredietbank te
Assen.

In een manische periode voelt iemand zich
sterk, hij of zij kan de hele wereld aan. Voor de
hand liggende voorzieningen lijken voor diegene
onuitputtelijk. Zo kan men diverse aankopen doen,
diverse verzekeringen afsluiten. De buitenwereld
gaat akkoord met de overeenkomsten maar
verlangen dan wel dat er betaald wordt.
Het vervolg op een manische periode is de
depressie. Dan komt vaak aan het licht wat voor
schade er is ontstaan. Door de depressie heeft
men geen kracht dit zelf op te lossen.
Toen ik bij deze cliënt betrokken raakte was het
puinruimen op vele gebieden en zal mij beperken
tot de financiën. De achterstanden waren in
mijn ogen niet onoverkomelijk. Ik heb dan ook
geprobeerd samen met mijn cliënt zoveel mogelijk
in te halen aan betalingen. Het was wel duidelijk
dat er voor langere termijn hulp nodig had, dit in
de vorm van bewindvoering. Juist in de manische
periode is men geheel ontremd en dus kwetsbaar,
zeker gezien financiën.
Mijn ervaring met instanties zijn lange wachttijden
en geen inlevingsgevoel. Een veel gehoorde
reactie is “meneer werkt niet mee en we kunnen
het inkomen en de betalingen niet stabiel krijgen”.
Inzake deze cliënt ben ik dan ook verder gaan
zoeken.
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Het duurde te lang en in plaats van aanpakken
van het probleem, werd het probleem alleen maar
groter.
Aan DUO Bewindvoering heb ik de casus
voorgelegd. Hierbij vulde ik aan dat instanties
cliënten vaak als “lastig” ervaart. Daarbij
uitgelegd dat in mijn ogen het lange baan traject
die juist niet gewenst is. Een cliënt vind het vaak
lastig en moeilijk om onder bewind te staan.
Vaak is er geld te kort en alles moet verantwoordt
worden.
Ik kan inmiddels zeggen dat ik onlangs mijn cliënt
uit deze casus bezocht heb. Apetrots op een
abonnement waarmee hij weer tv kan kijken, radio
luisteren en kan bellen met familie. Blij met een
nieuwe CV ketel die constant warm water geeft. En
al zal deze cliënt nog vaak het niet eens zijn met
bewindvoering, stiekem gaat het hem goed op dit
moment.
In mijn werkveld heb ik te maken met
bewindvoerders maar nog meer met hun cliënten.
Het feit dat DUO Bewindvoering open staat voor
overleg en hierbij inbreng van mijn visie en
die van mijn cliënt maakt het werken met DUO
Bewindvoering prettig en vruchtbaar. Wij vullen
elkaar aan en hebben zo nodig een afspraak
samen met onze wederzijdse cliënt/klant.

Wat is er gebeurt waardoor je in
de schulden bent gekomen?
Ik kwam uit een gezin waar
financieel alles kon en mocht….
noem het verwend. Maar toen
ik op eigen benen kwam te
staan als meisje van 17 heb ik
het heel moeilijk gehad. Ik ging
naar school en werkte part-time,
maar in de weekenden of op vrije
dagen wilde je ook leuke dingen
kunnen doen of die ene nieuwe
tas kopen. Alle meiden hadden
er namelijk 1. Om niet buiten de
groep te vallen moest en zou je
die tas ook hebben. Hierdoor is
de balans ligt weg gevallen. De
ene rekening schoven we naar
volgende maand en zo kom je
op een punt waar je het ene gat
vult met het andere. Als klap op
de vuurpijl kwam ik in contact
met mijn toenmalige vriendje.
Na ruim een jaar samen wilde
hij geld lenen om zijn familie op
Aruba te kunnen bezoeken. Hij
zou het terug betalen….beloofd!
Noem het naïef maar ik heb hem
dit geleend. Natuurlijk heb ik hem
of mijn centjes nooit weer gezien!
Toen begon de ellende. Ik durfde
brieven niet meer open te maken
en alles stapelde zich maar op!

Kun je jouw eerste schuld nog
herinneren?
Ja, mijn eerste schuld was mijn
zorgverzekering. Deze schoof ik
elke maand maar voor me uit.
Weet je nog wanneer je inzag
dat het een probleem was?
Toen ik er niet uitkwam
met schuldeisers en de
deurwaarderbrieven me om de
oren vlogen.
Wanneer besloot je hulp te
zoeken?
Op persoonlijk vlak heb ik best
wel wat klappen gehad om te
verwerken. Toen geen van de
schuldeisers nog akkoord wilde
gaan met een regeling gaf ik de
moed op. Ik wist dat ik dit niet
meer alleen op kon lossen. De
stress en alles bij elkaar werd te
veel.
Waarom heb je destijds
gekozen voor DUO
Bewindvoering BV?
Via een vriendin ben ik hier
terecht gekomen.. Ze was zelf erg
blij met DUO Bewindvoering en
daarop heb ik hun benaderd.
En hoe heb je deze stap ervaren?
In het begin vond ik het vooral
heel eng. Ik had het gevoel dat
ik gefaald had. Uiteindelijk ben
ik heel erg blij dat ik voor DUO
Bewindvoering gekozen heb!

Wat hebben wij allemaal voor
jou gedaan?
Vooral gezorgd dat ik meer
rust had en natuurlijk hebben
jullie ervoor gezorgd dat mijn
financiën weer op orde kwamen!
Wat waren voor jou de
zwaarste momenten tijdens de
ondersteuning?
Zoals ik eerder al aangaf heeft
het voor mij heel lang gevoeld
alsof ik had gefaald. Ik had het
zelf veroorzaakt dus waarom
lukte het me niet om het zelf op
te lossen? Gewoon het idee dat
je zoiets uit handen geeft en
zelf geen controle hebt over je
financiën dat was voor mij het
lastigste puntje.
Heb je ook mooie momenten
ervaren tijdens de
ondersteuning?
Zeker! Ik ben jullie nog elke dag
dankbaar voor jullie hulp. Ook de
communicatie heb ik altijd als
prettig ervaren en het advies wat
jullie geven!
Wat zou jij ons nog willen
meegeven als advies
Ga vooral zo door!
Wat zou jij willen meegeven aan
mensen die schulden hebben
en nog geen hulp hebben
ingeschakeld?
Mocht je het gevoel hebben dat
je er zelf niet meer uitkomt. Zoek
alsjeblieft hulp! Het is niet erg.
Deze mensen zijn er om je te
helpen! Het geeft zoveel rust en
ruimte in je hoofd! 
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Help: Werknemers met schulden
Wat nu als je werknemer schulden heeft of
continu blijft vragen of zijn of haar loon eerder
overgemaakt kan worden. Als werkgever hoef
je niet af te wachten maar kun je samen met je
werknemer actie ondernemen.
Steeds meer werkgevers hebben te maken met
werknemers die in geldproblemen verkeren.
De kosten (te denken aan loonbeslag, verzuim,
verminderde productiviteit) voor de werkgever
lopen als gevolg hiervan op. Steeds meer
werkgevers besluiten om hun werknemers te
helpen met het oplossen van hun financiële
problemen.
“Hoe?”, horen wij u denken. Hierbij kunt u denken
aan een coaching traject voor uw werknemer.
Voordelen bij coaching van de werknemer voor
de werkgever zijn:

✅
✅
✅
✅
✅
✅

Dat de productiviteit niet afneemt
Dat de (HR) administratie kosten dalen
Dat de motivatie in het werk groeit
Dat de loyaliteit en betrokkenheid groeit
Dat het ziekteverzuim niet toeneemt
Uitstroom bij de werkgever daalt

Aanpak van DUO Bewindvoering
De coaches van DUO Bewindvoering hebben
verschillende achtergronden. Deze variëren van
lange werkervaringen in de bewindvoering, HRadvies of coaching trajecten. Zo kan er aangepast
worden aan de vraag van de werkgever. Voorop
staat dat de werkgever geen hoge kosten heeft en
de werknemer zijn plezier in zijn werk niet verliest
en niet bang is voor ontslag. De coaches zijn in
staat de financiële problemen in kaart te brengen
en daar snel een passende oplossing voor te
vinden.
Financiële coaching
Uit het intakegesprek kunnen verschillende
plannen van aanpak voor de begeleiding komen.
Deze begeleiding kan in grote lijnen bestaan uit:
 Medewerker coachten om financieel
zelfredzaam te worden
 Medewerker coachen om zelf schulden af te
lossen
 Medewerker coachen naar schuldhulpverlening
 Medewerker coachen naar (tijdelijke)
bewindvoering
 Werkgever coachen en trainen
Wat levert dit nu op?
In Nederland zien we dat bedrijven die actief
hun medewerkers bijstaan met het oplossen
van geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen.
Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van
de medewerker vergroot. Ook gaat de inzet en
loyaliteit omhoog en dalen de administratieve
kosten. Al met al wordt het hele bedrijf er beter
van als de werknemer gesteund wordt door zijn
werkgever. DUO Bewindvoering neemt het bedrijf
veel werk uit handen!

Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Bewindvoering
• Mentorschap
• Budgetbeheer
• Budgetcoaching
• Voor werkgevers

DUO Bewindvoering
Torenlaan 4
9401 HP Assen
0592 807304

info@duobewindvoering.nl
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Blokwieke 96 a
9501 EZ Stadskanaal
085 0161800

www.duobewindvoering.nl
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