Financieel Beheer
Bewindvoering
Mentorschap
Kennemerland

FBBK

FBBK neemt zorg uit handen.
Zodat u meer tijd overhoudt,
voor uzelf en voor uw dierbaren.

WIE ZIJN WIJ
FBBK behartigt al ruim 25 jaar de
belangen van haar cliënten. Dit doen
we professioneel, persoonlijk en zonder
winstoogmerk. Of het nu gaat om
bewindvoering, hulp bij geldzaken of
mentorschap; u houdt meer tijd
over. Voor uzelf en voor uw dierbaren.
FBBK is een stichting zonder winstoogmerk. We werken transparant en
leggen door middel van rapportages verantwoording af; aan de wettelijk
vertegenwoordiger of rechtstreeks aan de rechtbank. Vanzelfsprekend voldoen
we daarbij aan alle kwaliteitseisen, wet- en regelgeving.

VOOR WIE WERKEN WIJ
FBBK werkt voor mensen die hulp kunnen gebruiken, bij hun financiën of bij de
regie over hun zorg. Iedereen kan bij ons terecht. Mensen die hun geldzaken
niet (meer) zelf kunnen regelen, mensen die hulp nodig hebben bij het
behartigen van hun persoonlijke belangen of mensen die gewoon graag meer
tijd overhouden voor andere zaken. In alle gevallen onderhouden wij nauw
contact met de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger, vaak een familielid.

WAT DOEN WIJ
FBBK heeft een speciale band met de Hartekamp Groep en haar bewoners.
Tot 2014 waren we namelijk onderdeel van de Hartekamp Groep en
sindsdien werken we als zelfstandige stichting voor de bewoners van de
Hartekamp Groep.
FBBK biedt verschillende diensten, van het beheren van de financiële
administratie, het overnemen van de bewindvoering tot mentorschap.
Hieronder leest u meer over de dienstverlening:

FINANCIEEL BEHEER

FBBK helpt wettelijk vertegenwoordigers door financiële en administratieve
taken uit handen te nemen. We controleren of het inkomen op tijd
binnenkomt, regelen de toeslagen en verzekeringen en onderhouden
contacten met de verschillende loketten, zoals de zorginstelling, de bank en
de zorgverzekeraar. Maar we doen ook de belastingaangifte en controleren
de eigen bijdrage aan het CAK. We zorgen dat de rekeningen op tijd betaald
worden en dat er geld overblijft. Voor leuke dingen of voor later.
U krijgt elk kwartaal een overzichtelijke rapportage en heeft een vast
aanspreekpunt bij FBBK voor al uw vragen. Zo houdt u meer tijd over, voor
uzelf en voor uw dierbaren.
FBBK:
• Beheert en administreert het inkomen en vermogen van de cliënt
• Verricht betalingen
• Doet de belastingaangifte
• Behandelt aanvragen voor subsidies, toeslagen en (pre-)pensioen
• Onderhoudt contact met alle relevante partijen zoals de zorgverzekeraar,
de zorginstelling, de bank, de Belastingdienst,
het CAK, UWV en/of SVB
• Rapporteert per kwartaal aan wettelijk vertegenwoordiger
• Levert de cijfers voor de jaarlijkse Rekening en Verantwoording voor de
rechtbank
• Optioneel: budgettering

BEWINDVOERING

Als bewindvoerder treedt FBBK op als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.
We doen niet alleen de volledige administratie, maar nemen ook de financiële
eindverantwoordelijkheid over en zijn aanspreekpunt voor de rechtbank.
Zo weet u dat de geldzaken van uw dierbare ook in de toekomst goed geregeld
blijven. FBBK neemt de financiële zorg uit handen, nu en voor later.
Als bewindvoerder is FBBK naast het Financieel Beheer verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intakegesprekken
Opstellen van een bereidverklaring
Bezoeken aan de rechtbank
Beoordelen van de bestedingsoverzichten en -aanvragen
Opstellen van een begroting
Versturen aan de rechtbank van aanvragen voor bestedingen boven de € 1.500,Controleren van kwartaaloverzichten
De jaarlijkse Rekening en Verantwoording bij de rechtbank
Controleren van de instandhouding van het vermogen
Contacten voor de cliënten met derden
Bevorderen van zelfredzaamheid van cliënt
Werkzaamheden in het kader van de aflossing van schulden in
het minnelijk traject
Vijfjaarlijkse evaluatie van bewind in opdracht van de rechtbank

Binnen de kaders van de wettelijke bepalingen kan FBBK maatwerk leveren.

MENTORSCHAP

FBBK biedt mentorschap aan cliënten die niet goed (meer) in staat zijn om
hun persoonlijke belangen te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een
ouder in een instelling of om een familielid met een verstandelijke of andere
beperking. De mentor van FBBK treedt op als wettelijk vertegenwoordiger
en helpt de cliënt bij het nemen van beslissingen over diens verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is de mentor bevoegd te
beslissen wanneer de cliënt dat niet langer zelf kan. De gewoonten, wensen
en behoeften van de cliënt zijn leidend. En het belang van de cliënt staat bij
alles voorop. Zo behoudt de cliënt zo veel mogelijk de regie over diens leven
en zorg en neemt FBBK u zorg uit handen.
De mentor van FBBK:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behartigt de persoonlijke belangen van de cliënt
Onderhoudt nauw contact met de cliënt, diens familie, zorgverleners en
directe omgeving
Neemt de geloofs- en/of levensovertuiging, culturele achtergrond en
wensen van de cliënt als leidraad
Adviseert, begeleidt en ondersteunt de cliënt bij het nemen van
persoonlijke beslissingen
Vertegenwoordigt de cliënt bij zaken als verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding
Overlegt met behandelaars, zorgverleners, -instellingen en
andere instanties
Is aanwezig bij zorgplanbesprekingen
Legt verantwoording af aan de rechtbank

Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter en beslist over
persoonlijke belangen. Een mentor beslist niet over financiële zaken
of over hoogstpersoonlijke aangelegenheden zoals een echtscheiding
of het opstellen van een testament.

CURATELE

FBBK kan ook optreden als curator van cliënten. Daarbij voeren wij de
taken uit zoals hiervoor beschreven bij bewindvoering en mentorschap.

Manager Tamara de Vos

Als stichting zonder winstoogmerk,
maken wij graag het verschil
voor onze cliënten.

Bewindvoerder en mentor Marsha Evers

Persoonlijk contact en samenwerking
vind ik belangrijk. Samen kom je verder!

Backoffice medewerker Sven Philippo

Mijn dag is geslaagd als ik behulpzaam
ben geweest voor anderen.

Mentor/Ass.bewindvoerder Sara Owel

Zorg zit in mijn hart. Ik help graag
mensen, zowel op financieel gebied
als op persoonlijk vlak.
Bewindvoerder en mentor Ottilie van Spanje

Ik vind mijn baan heel mooi, omdat
het bijdraagt aan het welbevinden
van mijn medemens.

Senior bewindvoerder Remmert Wetsema

Het werken met mensen, cijfers
en geld is echt mijn ding.

HOE WERKT HET
Als u interesse heeft in de diensten van FBBK, dan kunt u zich aanmelden
via post, telefoon, email of de website. Eerst maken wij een afspraak met
u voor een intakegesprek. Tijdens deze intake gaan we met u in gesprek
over uw wensen en beantwoorden wij al uw vragen. Daarna stellen wij
in overleg met u een passend pakket vast.

WAT KOST HET
Hieronder vindt u de tarieven voor de verschillende diensten.
TARIEVEN

Tarief

Financieel Beheer

€ 48 (per maand)

Bewindvoering (incl. Financieel Beheer)

€ 103 (per maand)

Mentorschap

€ 103 (per maand)

Bewindvoering en Mentorschap / Curatele

€ 186 (per maand)

Intakekosten Financieel Beheer

€ 500 (eenmalig)

Intakekosten Bewindvoering of Mentorschap

€ 575 (eenmalig)

Intakekosten Bewindvoering en Mentorschap

€ 1.050 (eenmalig)

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen worden de kosten voor
bewindvoering en mentorschap (deels) vergoed vanuit de bijzondere
bijstand. FBBK dient hiervoor de aanvraag in.

“Jarenlang hebben we de financiën
verzorgd voor onze zuster in een
instelling. Dit kostte veel tijd.
FBBK heeft ons deze zorg uit
handen genomen en nu hebben
we meer tijd voor gezelligheid.
Onze zuster is hier heel blij mee.”
Familie van een oudere cliënt

CONTACT
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met FBBK via
onderstaande gegevens.
FBBK
Postbus 502
2100 AM Heemstede
023 - 30 30 700
info@fbbk.nl

Bezoekadres
Dreef 48
2012 HS Haarlem
(alleen op afspraak)
www.fbbk.nl

