Budgetbeheer
Heb je moeite om je financiën op orde te houden? Ook als je de
verantwoordelijkheid voor je geldzaken nog zelf kunt dragen, is dat
soms een zware belasting. Budgetbeheer geeft je een steuntje in
de rug. Je leest er meer over in deze folder.

Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer betekent dat iemand je helpt met je geldzaken. Je vaste
lasten worden op tijd betaald, je krijgt advies over je overige uitgaven en
als het mogelijk is spaar je elke maand een bepaald bedrag. Je blijft zelf
verantwoordelijk voor je financiën en ook voor eventuele schulden. Ook
toeslagen en bijvoorbeeld bijzondere bijstand moet je zelf aanvragen.
CAV biedt twee vormen van budgetbeheer
• Budgetbeheer met je (zorg- of maatschappelijk) begeleider: Je regelt je
geldzaken met je begeleider. CAV zorgt dat je vaste lasten worden betaald
en kijkt op de achtergrond mee.
• Budgetbeheer met jou: Je regelt al je geldzaken met de budgetbeheerder
van CAV.
Hoe vraag je budgetbeheer aan?
Budgetbeheer is een vrijwillige overeenkomst tussen jou en CAV. Er komt geen
rechter aan te pas. Het enige wat je hoeft te doen, is een afspraak maken voor
een intakegesprek. Eén van onze budgetbeheerders vertelt je dan precies wat
CAV voor je kan betekenen. Zo’n gesprek kan vaak al snel plaatsvinden, waarna
het budgetbeheer van start gaat.
Je budgetbeheerder
Bij CAV krijg je een vaste budgetbeheerder die je tijdens het hele traject
begeleidt.

Budgetbeheer in 3 stappen
Stap 1: Voorbereiding

Stap 2: Budgetbeheer

Stap 3: Afronding

Stap 1

Voorbereiding
Intake
Na je aanmelding bij CAV ontvang
je (en je begeleider) van ons een
uitnodiging voor een intakegesprek.
Dit gesprek vindt plaats op ons
kantoor of bij jou thuis of in de
instelling waar je verblijft.

Het gesprek
Als we tijdens het intakegesprek
beiden besluiten om het traject
te starten kies je een pakket.
De budgetbeheerder opent een
beheerrekening en schrijft je
inkomensverstrekkers aan.

Op de agenda
• Jouw financiële situatie
• Uitleg over het aanbod van CAV
• Wat CAV van jou verwacht
• Tekenen van het contract

Stap 2

Budgetbeheer
Jouw budgetbeheerder opent
een beheerrekening en een
leefgeldrekening voor je bij de bank.
Op de beheerrekening wordt jouw
salaris of uitkering gestort. Hier
worden ook al je vaste lasten van

betaald. Je leefgeld storten we op je
leefgeldrekening. Je budgetbeheer
start zodra je salaris of uitkering op
de beheerrekening binnenkomt.

De budgetbeheerder:
• controleert of je maandelijkse
inkomsten op je beheerrekening
binnenkomen;
• stort leefgeld op je
leefgeldrekening
• zorgt dat je vaste lasten (gas,
water, elektriciteit, huur/hypotheek,
ziektekostenverzekering) worden
betaald
• reserveert eventueel maandelijks
een bedrag voor onvoorziene
uitgaven
• maakt samen met jou (en je
begeleider) een budgetplan
• adviseert over beoogde uitgaven
• Als je budget het toelaat, verricht
hij ook extra betalingen

is je aanspreekpunt. Je stuurt al
je rekeningen naar CAV en de
budgetbeheerder zorgt dat ze op
tijd worden betaald. Samen met hem
beslis je hoeveel je kunt uitgeven
aan zaken als voeding en kleding.
De budgetbeheerder helpt je ook om
meer grip te krijgen op je uitgaven.
Met vragen kun je rechtstreeks bij
hem terecht.
Verantwoording
Je krijgt maandelijks een overzicht
van alle inkomsten en alle betalingen
die vanaf je beheerrekening zijn
gedaan.

De verdere invulling van de
begeleiding is afhankelijk van het
pakket dat je kiest.

Contact met jou
Je budgetbeheerder overlegt
regelmatig met jou of je begeleider.
Op zijn werkdagen is hij tussen 9.00
en 12.00 uur bereikbaar op zijn
rechtstreekse nummer.

Pakket 1: Budgetbeheer met je
begeleider
Jouw begeleider is je aanspreekpunt.
Hij zorgt dat je overige rekeningen
worden betaald en beslist samen
met jou hoeveel je kunt uitgeven
aan zaken als voeding en kleding. Je
begeleider helpt je ook om meer grip
te krijgen op je uitgaven. Bij vragen
neemt je begeleider contact op met
de budgetbeheerder van CAV.

Wat kost budgetbeheer?
Voor budgetbeheer betaal je een
vast bedrag per maand. Als je een
laag inkomen hebt, kun je voor
deze kosten bijzondere bijstand
aanvragen. Als dit wordt toegekend
hoef je zelf niets te betalen. Het
toekennen van bijzondere bijstand
is van verschillende factoren
afhankelijk en verschilt per
gemeente.

Pakket 2: Budgetbeheer met jou
De budgetbeheerder van CAV

Stap 3

Afronding
Wanneer eindigt budgetbeheer
bij CAV?
• Als je wilt stoppen
• Als de budgetbeheerder zijn werk
niet kan doen omdat er geen
inkomen is
• Als de kantonrechter een
beschermingsmaatregel zoals
beschermingsbewind of curatele
oplegt
• Als je overlijdt
Wat gebeurt er na beëindiging?
Als je wilt stoppen, informeert
CAV alle instanties waar je
contact mee hebt dat je voortaan
zelf je financiën regelt. De
budgetbeheerder stort het geld dat
op je beheerrekening staat op je
eigen rekening en sluit je rekening
bij CAV.
Als de kantonrechter een
beschermingsmaatregel oplegt,
kun je gewoon bij CAV blijven.
De budgetbeheerder draagt je
dossier over aan één van onze
bewindvoerders.

Bij overlijden maakt de
budgetbeheerder het geld dat op je
beheerrekening staat over naar een
notaris of naar je wettige erfgena(a)
m(en) en sluit je rekening bij CAV.
Heb je nog vragen?
Voor informatie over de
mogelijkheden in jouw specifieke
situatie kun je altijd contact met
ons opnemen. Wij zijn op werkdagen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer
088 8 228 228. Je kunt ook mailen
naar info@stichting-cav.nl. Of kijk op
www.stichting-cav.nl
Je bent bij ons van harte welkom!

Wie zijn we?
CAV is een stichting zonder winstoogmerk die als maatschappelijke
ondernemer zorginstanties ontzorgt én zelfredzaamheid stimuleert bij
mensen die zelf hun financiën niet kunnen of willen doen. Wij ontzorgen
en stimuleren op een proactieve, positieve en persoonlijke manier.

CAV is maatschappelijk ondernemer
• We hebben geen winstdoel, maar investeren in de financiële zorgverlening en
het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid
• Iedereen heeft bij ons een vaste financieel zorgverlener. CAV hecht aan
persoonlijk contact!
• Wij zijn aangesloten bij alle brancheverenigingen in ons vakgebied omdat wij
overtuigd zijn van de noodzaak van goede samenwerking en kwaliteitscontrole
CAV stimuleert zelfredzaamheid
• We helpen mensen met hun financiën en doen er alles aan om ze zelfredzamer
te maken
• Met onze jarenlange ervaring buigen wij samen met onze cliënten hun
problematische schulden om naar positieve oplossingen
CAV ontzorgt
• We werken met veel zorginstanties in Nederland samen
• Met vijf vestigingen in de Randstad zijn we altijd bij je in de buurt
• CAV heeft alle disciplines in huis, van ondersteuning thuis tot aan
beschermingsbewind en curatele
• CAV gaat voor langdurige samenwerkingen met zorginstanties

Contact
Telefoon
088 8 228 228
Op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur

Mailen
info@stichting-cav.nl

Website
www.stichting-cav.nl

