
 

 

 

 
Taken Sustineo Bewindvoering Opsommend 
Normale Werkzaamheden 
o Aandacht voor persoonlijke wensen en of er 

nog rekening gehouden moet worden met 
bijzonderheden, zoals psychische ziekten, 
verslavingen of bijzondere omstandigheden. 

o Aanvragen bijzondere bijstand o.a. voor het 
vergoeden van de bewindvoering 
o Aanvragen van een uitkering 
o Aanvragen van het bewind;  Indienen 
verzoekschrift beschermingsbewind bij de 
kantonrechter 
o Administreren en beheren van de 
onderbewind gestelde goederen. 
o Afbetalingsregelingen treffen bij niet 

problematische schulden/ Neemt bij (niet 
problematische) schulden contact met 
schuldeisers en maakt eventueel 
betalingsafspraken. 

o Bankzaken regelen 
o Behandeling van de financiële post/ 
Behandeling en doorzending van post 
o Belastingaangifte (box 1) 
o Belastingtoeslagen aanvragen (zorgtoeslag en 
huurtoeslag) 
o Beschrijving van de goederen die onder het 
bewind vallen (boedelbeschrijving). 
o Bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en 
eventueel in beroep gaan 
o Contact onderhouden met aanspreekpunt / 
familie 
o Contacten met diverse instellingen /instanties 
o Controleert of u uw inkomsten ontvangt. 
o De bewindvoerder schrijft alle instanties en 

schuldeisers een brief, de kennisgeving van het 
bewind, zodat in het vervolg de post bij de 
bewindvoerder aankomt; 

o Gemeentelijke belastingen kwijtschelding 
aanvragen; 

o Het uitvoeren van betalingen volgens het 
opgestelde budgetplan (vaste lasten, leefgeld enz.) 
o Informeren WSNP bewindvoerder / Schuldhulp 
o Inkomensreparatie; 
o Inlog aanmaken voor online inzage OnView 
voor klant en eventueel andere betrokkenen 
o Intake / kennismakingsgesprek 
o Invullen bewind-of curatele aanvraag en 

opstellen van plan van aanpak (evt. aanvullend 
PVA voor schulden bewind). Na goedkeuring 
wordt alles ondertekend en samen met de 
bereidverklaring naar de Rechtbank verstuurd. 

o Mee naar zitting 
o Ondersteunt u bij een 
schuldhulpverleningsaanvraag/ Begeleiden aanvraag 
schuldhulpverlening 
o Openen beheerrekening en een 
leefgeldrekening 
o Opstellen budgetplan met inkomsten, 
uitgaven, schulden, bezittingen en vorderingen 
o Schuldeninventarisatie 
o Schuldregeling aanvragen bij een 
gespecialiseerde schuldhulpverlener. 
o Telefonisch bereikbaar zijn voor klant tijdens 
bereikbaarheidstijden 
o Uitleg beëindiging bewind of curatele. 
o Uitleg klachtenregeling. 
o Uitleg verloop aanvraagprocedure bewind, 
curatele of mentorschap (zitting en uitspraak). 
o Verantwoording jaarlijks afleggen aan 

kantonrechter: uitvoering van het bewind, 
boedelbeschrijving & rekening en 
verantwoording. 

o Verzekeringen regelen en beheren (zoals 
zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en 
declaraties ziektekosten, afsluiten, financieel 
beoordelen en opzeggen) 

o Budgetbeheer 
 

Niet tot de normale werkzaamheden: 
o Aanvragen paspoort of ID 
o Administratie voor het persoonsgebonden 
budget (PGB), 
o Afhandeling nalatenschap na overlijden/ 
ingewikkelde nalatenschappen/  doorverwijzen notaris) 
o Belastingaangifte bij vermogen (box2/3) 
o Bewind bij ondernemersactiviteiten; 
o Budget coaching; 
o Een woning voor u zoeken/ Huisvesting 
verzorgen 
o Frequent naar zitting Kantonrechter; 

o Het doen van aangifte wegens inbraak of 
mishandeling; 
o Meegaan naar een WSNP zitting of naar het 
UVW; 
o Meterstanden doorgeven van water, elektro of 
gas. 
o Problematische schuldsanering; 
o Uitzieken, Informeren en adviseren bij 
juridische zaken (doorverwijzen) 
o Verhuizing / ontruiming 
o Verkoop woning, onroerend goed; 
o Voorbereidende werkzaamheden voor het 
aanvragen van een schuldregeling; 

 


