Afbouwtraject bij zelfredzaamheid Halte Werk - Bijlage 2
Doel
- Uniform werkproces.
- Helderheid voor de cliënt over het verloop van het afbouwtraject.
- Goede samenwerking tussen de bewindvoerder en Halte Werk om het afbouwtraject samen vorm te kunnen
geven met een grotere kans van slagen.
- Bij einde schuldregeling een snellere uitstroom uit bewindvoering (indien mogelijk).
- Kunnen aantonen bij Halte Werk wanneer een cliënt niet gemotiveerd en capabel genoeg is om uit te stromen uit
de bewindvoering.
- Kunnen aantonen bij de Rechtbank dat de bewindvoering moet worden gehandhaafd en/of de grond gewijzigd
dient te worden met eventueel, indien nodig, de steun van Halte Werk.
Cliënt is gemotiveerd en Capabel (afbouw +/- 3 maanden)
- De bewindvoerder vraagt een pas aan voor de beheer- en spaarrekening. Op de Beheer- spaar- en
leefgeldrekening wordt internetbankieren geactiveerd.
- De beheer-, spaar- en leefgeldrekening worden overgedragen aan cliënt.
- De bewindvoerder zet alle periodieke betalingen vanuit het systeem stop.
- Facturen worden doorgezonden aan de cliënt.
- De cliënt verricht alle betalingen en handelingen die nodig zijn voor een volledig zelfstandig beheer conform het
budgetplan.
- De bewindvoerder kijkt mee op de rekeningen om te controleren of de betalingen etc. worden verricht.
- De bewindvoerder blijft bereikbaar voor vragen en advies.
- De bewindvoerder kan de bewindvoering indien gewenst en mogelijk ten alle tijden eerder beëindigen.
- Informeer Halte Werk na maximaal 3 maanden bij aanvraag einde bewind, wanneer verlenging van de huidige
fase nodig is of wanneer blijkt dat voorgaande fase toch verlengd moet worden.
- Neem indien nodig/gewenst contact op met Halte Werk om te overleggen of zij kunnen ondersteunen.
Cliënt is gemotiveerd en gedeeltelijk capabel (afbouw +/- 6 maanden)
- De bewindvoerder vraagt een pas aan voor de beheerrekening. Op de beheer- en leefgeldrekening wordt
internetbankieren geactiveerd.
- De beheer- en leefgeldrekening worden overgedragen aan cliënt.
- De bewindvoerder behoudt het volledig beheer op de spaarrekening om zo de betalingen conform het budget
voort te kunnen zetten mocht het afbouwtraject in deze fase mislukken.
- De bewindvoerder zet de periodieke betalingen van het leefgeld en spaargeld vanuit het systeem stop.
- De cliënt verzorgt zelf wekelijks/maandelijks de betaling van het leef- en spaargeld conform het budgetplan.
- De bewindvoerder verricht alle overige betalingen en handelingen die nodig zijn conform het budgetplan.
- De bewindvoerder blijft bereikbaar voor vragen en advies.
- Na 3 maanden (eerder kan natuurlijk ook indien gewenst en mogelijk) kan worden overgegaan naar het
afbouwtraject Cliënt is gemotiveerd en Capabel (afbouw +/- 3 maanden).
- Informeer Halte Werk na maximaal 3 maanden bij overgang naar de volgende afbouwfase, wanneer verlenging
van de huidige fase nodig is of wanneer blijkt dat voorgaande fase toch verlengt moet worden.
- Neem indien nodig/gewenst contact op met Halte Werk om te overleggen of zij kunnen ondersteunen.
Cliënt is gemotiveerd en minimaal capabel (afbouw +/- 9 maanden)
- De cliënt ontvangt maandgeld in plaats van weekgeld.
- De cliënt ontvangt een bedrag aan spaargeld op de leefgeldrekening voor onvoorziene uitgaven. Een deel van het
maandgeld dient tevens te worden gespaard (dit kan in spaardoelen via internetbankieren). De cliënt dient
verstandig om te gaan met dit spaargeld.
- De bewindvoerder behoudt het volledig beheer op de beheer- en spaarrekening.
- De bewindvoerder blijft bereikbaar voor vragen en advies.
- Na 3 maanden (eerder kan natuurlijk ook indien gewenst en mogelijk) kan worden overgegaan naar het
afbouwtraject Cliënt is gemotiveerd en gedeeltelijk capabel (afbouw +/- 6 maanden).
- Informeer Halte Werk na maximaal 3 maanden bij overgang naar de volgende afbouwfase, wanneer verlenging
van de huidige fase nodig is of wanneer afbouw nu niet mogelijk blijkt te zijn.
- Neem indien nodig/gewenst contact op met Halte Werk om te overleggen of zij kunnen ondersteunen.
Geen afbouwtraject nodig/gewenst, einde bewind aangevraagd
- Informeer Halte Werk bij aanvraag einde bewind en na ontvangst van de eind beschikking.
Cliënt is niet gemotiveerd en capabel:
- Stuur een begeleidend schrijven aan Halte Werk (eventueel ook een verklaring van de cliënt).
- Neem contact op met Halte Werk om te overleggen of zij kunnen ondersteunen.

