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Hoofdkantoor:
Tasveld 10-8
8271 RW  IJsselmuiden

Kijk voor onze locaties op onze website:
www.zbn.nu

Postbus 72, 8260 AB  Kampen

Tel. 085 – 0704178
info@zbn.nu
www.zbn.nu

Voor meer informatie of aanmelding kunt u ons  
dagelijks op kantoortijden bereiken.



Welkom bij Zorgbewind Nederland

Een nieuwe benadering vanuit deskundigheid en betrokkenheid, dat is in 
het kort Zorgbewind Nederland. Een initiatief van drie ondernemers die hun 
kennis en expertise inbrengen en er voor zorgen dat Zorgbewind Nederland 
begeleidt en adviseert op basis van echte ervaring en up to date kennis.

Budgetbeheer

Budgetbeheer (vrijwillig) is een belangrijk hulpmiddel om uw financiën weer 
op orde te krijgen of stabiliseert uw situatie als u het niet meer zelfstandig 
kunt. Het vergroot de slagingskans van een schuldregeling. Daarnaast zorgt 
het voor rust, stabiliteit en overzicht bij de cliënt.  Bij budgetbeheer machti-
gen cliënten Zorgbewind Nederland om hun inkomen te ontvangen en daar 
alle afgesproken betalingen van te voldoen. Zorgbewind Nederland opent 
hiervoor een beheerrekening en een leefgeldrekening op naam van de 
cliënt. Budgetbeheer is maandelijks opzegbaar. Binnen budgetbeheer is er 
keuze uit 3 verschillende pakketten.  Dit varieert van alleen de vaste lasten 
betalen tot een totaalpakket inclusief belastingaangifte, kwijtschelding, 
schuldenregeling en coaching. 

Budgetcoaching

Door inzet van budgetbeheer in combinatie met budgetcoaching voorkomt 
u de kans op nieuwe schulden. Budgetcoaching zorgt er voor dat de cliënt 
op termijn zijn eigen geld weer zelfstandig kan beheren (zelfredzaamheid). 
Hiervoor wordt er weer een thuisadministratie opgezet en volgens de richt-
lijnen van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gewerkt. 
  

Bewindvoering

Als u niet meer zelfstandig kunt beslissen over uw geld of bezittingen kan 
beschermingsbewind uitkomst bieden. Wie om psychische/lichamelijke 
redenen, verkwisting en/of het hebben van problematische schulden niet 
in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor 
bewindvoering (beschermingsbewind). Een bewindvoerder beheert voor u 
de  inkomsten en uitgaven en regelt al uw financiële zaken.  Middels een be-
schikking van het Kantongererecht wordt Zorgbewind Nederland gemach-
tigd om uw belangen te behartigen. Hierbij wordt de cliënt  voor een langere 
periode handelingsonbevoegd voor zijn/haar financiële huishouding. Een 
goede samenwerking is hier van belang. Het belang van de zelfredzaamheid 
van de cliënt staat voorop. Onze cliënten worden in en buiten rechte verte-
genwoordigd. 

Zakelijk 

Zorgen die er privé zijn worden vaak meegenomen naar de werkvloer. Dit 
kan consequenties hebben voor uw medewerker en de werkomgeving. Een 
niet te onderschatten risico voor uw onderneming. Vaak zijn financiële pro-
blemen hier de oorzaak van. Uw werknemer blijft ermee rondlopen en weet 
zich geen raad. Een goed gesprek kan dan helpen, maar voor een construc-
tieve oplossing is vaak externe hulp nodig. Het is tenslotte voor zowel u als 
uw werknemer van belang dat privé de financiële zaken ook in orde zijn. Dit 
zorgt voor een betere arbeidsethos en productiviteit. Zorgbewind Nederland 
kan u hier bij helpen zodat uw werknemer zich weer positief kan concen-
treren op zijn of haar werk. Bijvoorbeeld door middel van budgetbeheer.
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