Geldzaken
goed geregeld:
een rustig
gevoel

S am e n j e ce n t e n de ba a s

U HEEFT ER HET LIEFST GEEN OMKIJKEN NAAR
De geldzaken van uw kind of verwant. U regelt ze nu, maar soms
is dat best wat lastig. Gedoe over uitgaven, uw verwant die het
vervelend vindt dat u zich met zijn of haar geld bemoeit. Discussies die
u eigenlijk liever niet heeft. En dan de tijd die deze geldzaken u kosten.
Het bijhouden van alle administratie, het betalen van rekeningen,
de gesprekken met de bank. Daar blijft het niet bij. U moet ook de
contacten met alle officiële instanties zoals het UWV, het CAK en
gemeenten onderhouden. U doet het niet elke dag en een foutje is
snel gemaakt. Foutjes die vervelende gevolgen kunnen hebben.

PIJN IN UW BUIK VAN ZIJN FINANCIËN
Het kan ook zijn dat uw kind of verwant zelfstandig is, maar toch
niet zo goed met geld om kan gaan. Onverantwoorde uitgaven,
zogenaamde vrienden die om ‘leningen’ vragen, rekeningen die
blijven liggen; het komt allemaal voor. Soms springt u in, maar uw
portemonnee is ook niet van elastiek. En dat is het niet enige. Er
wordt vergeten om toeslagen aan te vragen, de belastingteruggaaf
valt tussen de wal en het schip, de uitkeringen stoppen omdat de
formulieren niet correct worden ingevuld.

U krijgt er pijn in uw buik van, maar u kunt het moeilijk helemaal
overnemen. En dan bent u nu nog in de buurt, maar hoe moet dat
later als u er niet meer bent. Wie springt dan in, wie voelt zich net
zo verantwoordelijk als u? Wie kan het en wil er tijd voor maken?
Herkenbaar? Dan is het misschien een goed idee om Mijn Geld en Zo
in te schakelen. Dan bent u van alle hoofdbrekens af en weet u zeker
dat de financiën onder controle blijven. Nu en in de toekomst.

EVEN VOORSTELLEN
De Stichting Mijn Geld en Zo is al meer dan dertig jaar actief als
bewindvoerder en beheerder van financiële administraties van
derden, veelal mensen met een verstandelijke beperking. De
stichting komt voort uit de Stichting Philadelphia Bewindvoering
en Vermogensbeheer. Mijn Geld en Zo staat sinds 2014 volledig los
van Philadelphia Zorg en is nu 100% zelfstandig. Onze professionals
hebben veel verstand van alles wat met financiën te maken heeft.
Wat ons onderscheidt van anderen is dat wij ook nog eens goed
weten hoe met mensen met een verstandelijke beperking om te
gaan.

We weten hoe we hen dingen moeten uitleggen, schatten goed in
hoe ze reageren en houden daar ook rekening mee. Los daarvan
kennen we de driehoek cliënt, ouder of belangenbehartiger en
begeleider goed. Zo weten we precies hoe en wanneer we welke
partij moeten informeren en betrekken.
Mijn Geld en Zo werkt voor cliënten in heel Nederland. Wij bieden
verschillende diensten aan. Direct aan cliënten. Of aan hun ouders of
belangenbehartigers, als zij hun bewindvoerder zijn.

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?
Als u op dit moment bewindvoerder bent van uw kind of verwant,
dan kunt u besluiten om de administratieve rompslomp en het
betalen van de vaste lasten door ons te laten verzorgen. Dit doen wij
met onze service Beheer Vaste Lasten. Maar u kunt er ook voor kiezen
om Mijn Geld en Zo als bewindvoerder voor hem of haar aan te laten
stellen. Of, als uw kind of verwant voldoende zelfstandig is, om voor
Budgetbeheer te kiezen. We hebben de mogelijkheden voor u even
op een rijtje gezet.

REGELEN VOOR NU EN LATER

BEHEER VASTE LASTEN
Als u kiest voor Beheer Vaste Lasten, dan gaan wij de vaste lasten van
uw kind of verwant voor u betalen. We openen een beheerrekening,
u zorgt voor voldoende saldo. We vragen u om een overzicht van
alle vaste lasten: huur, energie (gas, licht en water), telefoon, TV en
Internet, verzekeringen en de ‘gemeentelijke lasten’ (belastingen
en heffingen). Wij zorgen ervoor dat deze op tijd en correct
worden betaald. Ook zorgen wij voor het financiële verslag van
deze uitgaven dat u als bewindvoerder ter verantwoording aan de
rechtbank moet voorleggen. Met ‘Beheer Vaste Lasten’ bent u van
alle administratieve rompslomp af, terwijl u als bewindvoerder wel
eindverantwoordelijk blijft over de financiën van uw kind of verwant.

OOK VOOR UW KIND OF VERWANT
Ook als uw kind of verwant voldoende zelfstandig is en zelf de
financiën regelt, kan Beheer Vaste Lasten een uitkomst zijn.
Bijvoorbeeld als hij niet al te consequent is in het betalen van
zijn rekeningen. In principe gaat het om dezelfde dienstverlening,
alleen doen we het nu direct voor en in opdracht van de cliënt zelf.
Daarmee heeft hij de zekerheid dat alles wat écht belangrijk is, ook
écht betaald wordt. Op tijd, iedere maand weer. Dat is een hele zorg
minder. Voor uw kind of verwant, maar ook voor u.

BUDGETBEHEER
Is uw kind of verwant redelijk financieel zelfstandig, maar kan hij of
zij op sommige momenten wel wat ondersteuning gebruiken, dan
is Budgetbeheer een optie. Met Budgetbeheer gaan we een stapje
verder dan met Beheer Vaste Lasten. We begeleiden de cliënt bij
zijn financiën en adviseren op de momenten dat hij dat aangeeft.
Vertrekpunt is het ‘Budgetplan’: een plan waarin alle inkomsten
en uitgaven op een rijtje worden gezet. De vaste lasten, maar ook
posten als kleding, boodschappen, uitstapjes en vakanties, sparen
en dergelijke. We gaan er samen voor zorgen dat er voor al die
posten geld wordt gereserveerd. Zodat als er eens een nieuwe broek
gekocht moet worden, dit ook kan.
Het salaris of de uitkering van uw kind of verwant wordt gestort op
een door ons geopende en beheerde rekening. Hier worden alle
vaste lasten van betaald, daar zorgen wij voor. Daarnaast openen
we een leefgeldrekening. Hierop storten we een afgesproken bedrag
waar persoonlijke, dagelijkse uitgaven van worden gedaan. Heeft de
cliënt een grote uitgave, dan geeft hij dat bij ons aan. Wij gaan na of
de uitgave past in zijn Budgetplan en adviseren hem desgewenst.

Het bedrag wordt gestort op de leefgeldrekening. Of de uitgave gaat
op rekening, waarbij wij deze van de bankrekening van de cliënt
betalen.

EIGEN BAAS OVER HET GELD
Met Budgetbeheer blijft de cliënt eindverantwoordelijk voor zijn
uitgaven. Als hij dit aangeeft geven we advies of helpen we hem
een beslissing te nemen. Maar uiteindelijk besluit de cliënt. De
cliënt krijgt iedere maand een overzicht van alle betalingen. Op de
beheerrekening en op de leefgeldrekening zijn debetstanden niet
mogelijk.
Wij adviseren niet over andere financiële zaken, zoals het aanvragen
van toeslagen, het doen van de belastingaangifte en dergelijke. Op
verzoek kan dit wel, het wordt dan aanvullend in rekening gebracht
(op onze website vindt u hiervan een overzicht). Mijn Geld en Zo
wordt ook geen correspondentieadres voor bedrijven en instellingen,
de post blijft gewoon naar de cliënt gaan.
De rekeningen die wij moeten afhandelen worden door de cliënt
naar ons gestuurd.

ONZE BUDGETBEHEER-DIENSTVERLENING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheerrekening bij de bank openen
Budgetplan opstellen en bijhouden
Vaste lasten betalen
Geld reserveren voor onverwachte uitgaven
Rekeningen betalen
Leefgeldrekening openen
Leefgeld overmaken
Bankpassen aanvragen
Advies geven over geldzaken
(indien gewenst en met extra kosten)

HET VOORDEEL VAN BUDGETBEHEER
Met Budgetbeheer zorgen we voor rust en overzicht. Alle vaste
lasten worden op tijd betaald en er wordt geld gereserveerd voor
andere uitgaven. Er zijn geen verrassingen meer, er ontstaan geen
schulden. En er is altijd iemand om mee te overleggen.

We ondersteunen uw kind of verwant om verantwoorde
beslissingen over hun uitgaven te nemen. Zo wordt hun financiële
zelfredzaamheid bevorderd.

BEWINDVOERING
Is uw kind of verwant niet in staat om zelfstandig met geld
om te gaan, dan kunt u kiezen voor beschermingsbewind. Als
bewindvoerder nemen wij de financiën en alles wat daarbij komt
kijken in z’n geheel over. Wij beheren de bankrekeningen, regelen
leefgeld en betalen vaste lasten. Ook zorgen we ervoor dat er
gespaard wordt. En we zorgen ervoor dat zorg- en huurtoeslagen
correct en op tijd worden aangevraagd, regelen uitkeringen, houden
de verzekeringsportefeuille bij, doe belastingaangifte, vragen
bankpassen aan, houden administratie op orde. En ga zo maar door.
Bewindvoerder word je niet zomaar, de kantonrechter moet
je benoemen. Als bewindvoerder voldoen we aan de strenge
kwaliteitseisen van de rechtbank. De rechter controleert ons. Wij
leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af.

WE TREKKEN SAMEN OP
Ook bij Bewindvoering vormt het ‘Budgetplan’ de leidraad. Wij
bespreken dit altijd met de cliënt, en als dat niet kan met zijn
begeleider of belangenbehartiger. In de dagelijkse praktijk zoeken we
de beste manier om samen met het geld om te gaan. Het kan dan
best wel eens gebeuren dat we zeggen dat iets niet kan. Omdat het
geen handige uitgave is of omdat het saldo niet toereikend is. We
kijken dan altijd hoe we er met z’n tweeën goed uitkomen. Belangrijk
is om de cliënt te prikkelen zelf na te denken over de manier waarop
hij met z’n geld omgaat. Zelf z’n keuzes te laten maken en z’n
verantwoordelijkheid te laten nemen.
Vaak pakt dat goed uit, soms niet. Hij hoeft het uiteindelijk niet altijd
eens te zijn met de beslissing die genomen wordt. Maar we zorgen
er altijd voor dat hij begrijpt wat we doen en waarom we het zo
doen. En, als we inschatten dat dit belangrijk is, dan delen we dit ook
met de begeleiding of met de ouders/belangenbehartigers (zolang
dit past binnen de privacy-bepalingen die er gelden).

WAT BETEKENT BEWINDVOERING VOOR U
Rust in uw relatie met uw kind of verwant, meer tijd om aan leuke
dingen te besteden. Geen ongerustheid meer of alles wel goed en
op tijd is geregeld. Een administratie die transparant is en klopt. Een
verzekeringsportefeuille die goed in elkaar zit.
Geen zorgen over onverantwoorde uitgaven of erger nog, schulden
die kunnen ontstaan. En vooral, de zekerheid dat alles goed blijft
doorlopen, ook als u er later niet meer bent.

GOED OM U ZICH TE REALISEREN
Voor de goede orde: als uw kind of verwant bij ons onder bewind
komt, dan vervalt uw recht om te bepalen wat er financieel voor
hem gebeurt. U draagt deze verantwoordelijkheid over aan de
bewindvoerder, met de rechter als controlerende instantie. Wel kunt
u bij de rechter vragen om inzagerecht in de financiën, dit wordt
bijna zonder uitzondering verleend. Als u hier waarde aan hecht,
regelen wij dit in de aanvraag bij de rechtbank.

ONZE BEWINDVOERING-DIENSTVERLENING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankrekeningen openen en beheren
Vaste lasten en rekeningen betalen
Bankpassen aanvragen
Leefgeld overmaken
Belastingaangifte verzorgen
Uitkeringen en toeslagen regelen
Verzekeringsportefeuille beheren
Vermogen beheren
Verantwoording naar de rechter afleggen

ONZE DIENSTEN IN EEN OVERZICHT
Beheer Vaste Lasten

Budgetbeheer

Bewindvoering

Wat betaalt Mijn Geld
en Zo?

Alle vaste lasten,
volgens een
aangeleverd overzicht

In ieder geval alle
vaste lasten. En alle
rekeningen binnen het
Budgetplan.

Alles, dus de vaste
lasten en alle andere
rekeningen.

Aanpak

Mijn Geld en Zo
betaalt alle vaste
lasten. Cliënt, ouder
of belangenbehartiger
zorgt voor voeding op
de Beheerrekening.

Budgetplan is
leidend, cliënt
eindverantwoordelijk.
Salaris of uitkering op
Beheerrekening. Alle
vaste lasten en overige
rekeningen hiervan
betaald. Leefgeld
cliënt op een andere
rekening. Overleg waar
nodig.

Cliënt via rechter
onder bewind.
Budgetplan is leidend.
Mijn Geld en Zo neemt
beslissingen over
financiën. Cliënt krijgt
leefgeld, naar eigen
inzicht te besteden.
Extra geld/uitgaven
aanvragen bij Mijn
Geld en Zo.

Adviseert Mijn Geld en
Zo over de uitgaven?

Nee, cliënt, ouder of
belangenbehartiger
verantwoordelijk

Als cliënt dit wil, cliënt
beslist

Altijd. Mijn Geld en Zo
beslist

Hoe verloopt het
contact

Per telefoon, post of
mail.

Per telefoon, post of
mail.

Via een persoonlijk
contact, via telefoon of
mail. Soms huisbezoek.

Wie verzorgt de
correspondentie?

Cliënt, ouder of
belangenbehartiger

Cliënt. Cliënt stuurt
rekeningen vaste
lasten naar Mijn Geld
en Zo.

Alle financiële post
gaat naar Mijn Geld
en Zo

Extra services

Geen, sec betaling
vaste lasten.

Op aanvraag, tegen
extra kosten.

Alle financiële
administratieve
handelingen:
uitkeringen en
toeslagen, bijzondere
bijstand, CAK-bijdrage,
belastingaangifte,
declaraties, verhuizing,
etc.

KOSTEN VAN ONZE DIENSTEN
Mijn Geld en Zo is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Dit
maakt dat onze tarieven laag zijn. Bij Bewindvoering zijn deze
bijvoorbeeld aanmerkelijk lager dan de wetgever als maximum heeft
vastgesteld en die door veel commerciële bewindvoerders worden
gehanteerd. Daarbij betaalt u voor deze dienst ook nog eens geen
BTW.
Naast inschrijfkosten betalen onze cliënten een vast bedrag per
maand. Sommige extra diensten worden aanvullend in rekening
gebracht, zoals bijvoorbeeld het regelen van een verhuizing. Al onze
tarieven staan op onze website: www.mijngeldenzo.tarieven

MEER INFORMATIE?
Op onze website: www.mijngeldenzo.nl kunt u meer informatie
vinden. U kunt ons - tijdens kantoortijden - ook even bellen op
(033) 760 20 10. Daarbij zijn wij bereikbaar via de mail op
bewindvoering@mijngeldenzo.nl.

S a m e n j e c e n t e n d e baas

Postbus 1265
3800 BG Amersfoort
T (033) 760 20 10
W www.mijngeldenzo.nl
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E bewindvoering@mijngeldenzo.nl

