
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Achtergrond: 
Voordat ik het bedrijf BaBeMe 
bewindvoering en mentorschap in 
2014 ben gestart, heb ik met veel 
plezier in de non-profit sector 
gewerkt. Ik ben van oorsprong 
psychiatrisch verpleegkundige en 
heb eerst ruim 20 jaar in de 
volwassenpsychiatrie gewerkt. 
Hierna als zorgmanager in de 
ouderenzorg. Dit vnl. als interim 
manager of in tijdelijk dienst-
verband. Ik heb in deze periode ook 
3 jaar in de kinder-en jeugd-
psychiatrie gewerkt en 1,5 jaar in 
de maatschappelijke opvang 
 
 

Ondersteunend  
en 

Transparant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BaBeMe biedt financiële zorg en 
persoonlijke belangenbehartiging aan 
mensen die door ziekte, ouderdom of 
bijzondere omstandigheden hun zaken 
niet meer zelf kunnen of willen 
regelen. 
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Bewindvoering en mentorschap zijn 
bedoeld voor mensen die niet meer hun 
financiële of persoonlijke belangen 
kunnen behartigen. De bewindvoerder en 
mentor werken in veel gevallen nauw 
samen. 
 
 
 
 
 
In de eerste plaats kan de betrokkene of  
de partner een verzoek indienen. Dit kan 
ook door familieleden of een zorg-
instelling (samen met de betrokkene) 
gedaan worden. 
BaBeMe ondersteunt u bij het indienen 
van dit verzoek bij de rechtbank.  
Periodiek leggen de bewindvoerder en 
mentor verantwoording af aan de cliënt 
en aan de rechtbank. 
 

WAAROM BEWINDVOERING/  
MENTORSCHAP ? 

 
 
 
 
Wanneer iemand niet (meer) voldoende 
zijn/haar persoonlijke belangen kan 
behartigen, kan de rechtbank een mentor 
toewijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
• ondersteuning bieden bij het nemen 

van beslissingen over verzorging, 
verpleging, behandeling en 
begeleiding. Hierin heeft de mentor 
een regiefunctie 

• met en namens de cliënt zorg-, 
verpleeg-, behandel–, begeleidings-
plannen bespreken met 
zorginstellingen 

• ondersteuning bieden bij het 
onderhouden van contacten met 
belangrijke personen of instellingen 
binnen het netwerk van de cliënt  

• toezien op de kwaliteit en kwantiteit 
van de geboden zorg, afgestemd op de 
wensen en behoeften van de cliënt 
 
 

MENTORSCHAP  BEWINDVOERING 

TAKEN BEWINDVOERDER 
 

TAKEN MENTOR WIE KAN BEWINDVOERING EN 
MENTORSCHAP  AANVRAGEN ? 

 

 
 
 
 
Soms is iemand niet (meer) in staat om 
zijn/haar financiële zaken zelf te regelen. 
De rechtbank kan dan een bewindvoerder 
aanwijzen.  
 
 
 
 
 
 
 
• de financiële administratie regelen 
• een inventarisatie maken van het 

vermogen 
• daarna een overzicht van alle 

inkomsten en uitgaven maken waarna 
voor 1 jaar een budget vastgesteld 
wordt. In overleg met de cliënt wordt 
afgesproken welk bedrag op diens 
(leefgeld-) rekening gestort wordt; 
over dit leefgeld kan de cliënt vrij 
beschikken 

• betalen vaste lasten (huur/hypotheek, 
energie, water, gemeentelijke 
heffingen, verzekeringen, e.d.)  

• aanvragen huur- en zorgtoeslag 
• aanvragen gemeentelijke 

tegemoetkomingen 
• belastingaangifte  
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