DBZW
DBZW is een laagdrempelig-, goed georganiseerd-, transparant- en betrouwbaar
bureau voor bewindvoering en inkomensbeheer. Het kantoor helpt u een stabiele
financiële basis te creëren, als u hiertoe zelf niet in staat bent. Is uw situatie
stabiel, dan wordt samen met u gewerkt naar een situatie waarin u uw financiën
zelf weer kunt beheren.
DBZW staat midden in de maatschappij en krijgt veel te maken met mensen met
verschillende problemen. De mensen waar wij mee werken hebben over het
algemeen één overeenkomst. Zij hebben praktisch allemaal schulden en komen
met hun inkomsten niet of nauwelijks rond.
Deze mensen zoeken hulp. Wij horen hun verhalen, zien hun leefomstandigheden
en nemen kennis van hun schulden. Daarbij hebben wij ons verbaasd over
ontstane situaties. Maar meer nog over de tekortkomingen en het gebrek aan
denken in oplossingen door verschillende hulpverleningsinstanties.

“De medewerkers van
DBZW hebben mijn
moeder in budgetbeheer.
Kan er niemand meer
misbruik maken en
ongewild haar geld
afpakken”.

Wij onderscheiden ons van de andere organisaties door een enorme
gedrevenheid, betrokkenheid en daadkracht. Immers, mensen in financieel
kwetsbare situaties moeten snel, professioneel en adequaat geholpen worden.

BESCHERMINGSBEWIND
Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken (tijdelijk) niet in staat
bent om uw eigen financiën op een goede manier te beheren, kunt u een beroep doen op beschermingsbewind.
Beschermingsbewind is bedoeld om u te
beschermen en zorgt er voor dat anderen
geen misbruik van uw situatie kunnen
maken. Een goede bewindvoerder beheert
uw inkomsten, zorgt er onder andere voor
dat vaste lasten op tijd worden betaald en
zorgt er voor dat de kans op (nieuwe)
schulden kleiner wordt.
Maar beschermingsbewind is er ook voor
mensen die terecht komen in een financieel
kwetsbare situatie. Voor veel mensen
veranderen de (financiële) omstandigheden.
Dat komt, omdat de samenleving verandert
en steeds ingewikkelder wordt, maar ook
door de economische crisis.

Mensen met financiële problemen verliezen
ook vaak de grip op hun leven. Schulden
lopen steeds verder op en er ontstaan
andere problemen, zoals demotivatie,
slechter functioneren, relatieproblemen of
ze raken psychisch in de war of zelfs in een
isolement. Zij verdwalen vaak in de
verschillende soorten hulpverlening en
meestal resulteert dit in een uitzichtloze
situatie. Deze mensen zoeken hulp en doen
dat steeds vaker door een
schuldhulpverleningstraject en in de vorm
van meerderjarigen beschermingsbewind.
Beschermingsbewind is een wettelijke
maatregel ter bescherming van de goederen
of een gedeelte van de goederen van
betrokkene.

“Eindelijk rust omdat DBZW mijn geldzaken
Op orde heeft gebracht en met schuldeisers
Betalingsregelingen heeft afgesproken”.

Onder goederen verstaan we bijvoorbeeld
inkomsten uit arbeid of een uitkering, het
bezit van een huis, een toekomstige erfenis.
Beschermingsbewind houdt in dat een
natuurlijke- of rechtspersoon goederen
beheert die, door de kantonrechter, onder
bewind zijn gesteld.
Beschermingsbewind moet worden
aangevraagd. DBZW helpt daarbij. De
kantonrechter beslist of
beschermingsbewind nodig is. Is dat het
geval, dan kan DBZW bewindvoerder
worden. In de algemene voorwaarden van
ons bureau vindt u terug welke
werkzaamheden onder beschermingsbewind
vallen. Deze algemene voorwaarden en meer
informatie over ons bureau kunt u
terugvinden op onze website www.dbzw.nl

Ontzorgen is onze zorg!
“Door DBZW zie ik weer een uitweg.
Ik ben er nog niet, maar kan tenminste weer eens lachen”.

INKOMENSBEHEER
Inkomensbeheer wordt ook wel budgetbeheer genoemd
Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die ondersteuning
nodig hebben om hun financiën te beheren. Inkomensbeheer
is voor u een goede oplossing als u weet en begrijpt dat uw
rekeningen moeten worden betaald, maar dat u dat
bijvoorbeeld vergeet. Of u betaalt teveel andere rekeningen,
waardoor te weinig geld overblijft om uw vaste lasten (huur,
zorgverzekering e.d.) nog te kunnen betalen. Maar ook
gezondheidsredenen kunnen een rol spelen.
Inkomensbeheer is ook een goede oplossing als u uw financiën
niet meer op orde kunt krijgen en/of er sprake is van schulden.
Soms stelt een schuldeiser daarom inkomensbeheer als
voorwaarde. Met inkomensbeheer kunt u er weer voor zorgen
dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Wij proberen uw
betalingsachterstanden en schulden af te lossen en er voor te
zorgen dat er geen nieuwe bij komen.

U kunt inkomensbeheer ingaan als u hulp nodig heeft bij het
beheren van uw financiën of als u uw financiële problemen
niet meer kunt overzien. Met inkomensbeheer komt er rust
in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden
voorkomen. Daardoor worden problemen als een
huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht en het
ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende
kosten) voorkomen.
DBZW onderscheidt zich, ten opzichte van andere bureaus,
in het feit dat wij een totaalpakket inkomensbeheer
aanbieden. Geen verrassingen achteraf! In de algemene
voorwaarden van ons bureau vindt u terug welke
werkzaamheden wij exact voor u verrichten. Deze algemene
voorwaarden en meer informatie over ons bureau kunt u
terugvinden op onze website www.dbzw.nl

“DBZW heeft mij geholpen
met een budgetplan.
Ik zie nu wel in dat ik anders
met mijn geld moet
omgaan”.
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