HET OUDE IS VOORBIJ - HET NIEUWE IS GEKOMEN

Stappenplan MaYiM

1. Aanmelding
U kunt zich aanmelden via het contact formulier op de website www.mayimbewind.nl , via
socialmedia,
of via onderstaand postbus
of u belt met ons telefoonnummer : 0031(0)6 - 33 42 43 27
of u stuurt ons een email met uw vraag naar: bewindvoering@live.nl

2. Eerste contact
U krijgt op kort termijn een telefoontje of email van het kantoor. U wordt een aantal vragen
gesteld om te bepalen wat uw hulpvraag is. Er word dan gelijk een afspraak gepland voor het
kennismakingsgesprek/intake.

3. Intake/kennismaking
Tijdens het intake gesprek, wat bij ons op kantoor plaats kan vinden of bij u thuis, leggen wij
uit wat wij doen en wat wij bieden. De papieren worden doorgenomen en uitgelegd. Wij
vinden het belangrijk dat door middel van persoonlijk contact en een duidelijke uitleg u een
besluit kan maken. U kunt ervoor kiezen om iemand mee te nemen naar het gesprek.

4. Start aanvraag bewindvoering
Nadat u heeft besloten om te gaan samen werken met MaYiM gaan we alle formulieren in
orde maken en al starten met het traject. Bij bewindvoering zal een aanvraag ingediend
worden bij de rechtbank, dit is allemaal uitgelegd in uw intake gesprek.

postadres:
Postbus 400
9500 AK Stadskanaal
T. 06-33 42 43 27
www.mayimbewind.nl E. bewindvoering@live.nl
Kvk Groningen 57103593
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5. Contact
Wij proberen maandelijks persoonlijk contact te hebben met u, dit kan op verschillende
manieren en laten wij geheel aan u over. U kunt ervoor kiezen om contact te houden via email
/ telefoon of maandelijks een afspraak op kantoor. Ook vinden wij het belangrijk om, met
toestemming van u, contact te houden met uw eventuele hulpverlener/familie/contactpersoon.

6. Overzichten
U krijgt maandelijks een overzicht van ons over uw inkomsten en uitgaven. U kunt er ook
voor kiezen om tijdens het maandelijks contact uw overzicht te bespreken, zo kunnen wij
gelijk uw vragen beantwoorden.

7. Tips
Als u dat wenst kunnen wij u ook tips geven hoe u goedkoop boodschappen doet en toch
gezond eet, we kijken of u misschien recht heeft op een voedselpakket en schakelen eventueel
hulp in.

8. Afronding
Als u in de afrondingsfase zit begeleiden we u totdat u alles weer zelf kan. Wij vinden het
belangrijk dat de nazorg net zo intensief is als het hele traject. Zo proberen we te voorkomen
dat u weer in de problemen raakt. Veel mensen kiezen ervoor om onder bewind te blijven.
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