
ouderkerk a/d ijssel • Als bewind-
voerder helpt Ouderkerker Hans Bin-
nekamp mensen met het beheren van 
hun geldzaken. “Ik schep orde in de 
financiële chaos.”  

Binnekamp is sinds begin dit jaar na-
mens netwerkorganisatie Rappórt ac-
tief als zelfstandig beschermingsbe-
windvoerder voor de regio Midden-
Holland. Eerder was Binnekamp privé 
al familiebewindvoerder voor zijn 
schoonzus en hielp hij als vrijwilliger 
van Humanitas mensen met hun ad-
ministratie. Hij merkte toen dat het 
werk ‘m veel voldoening geeft. Of het 
nu gaat om het doorspitten van sta-
pels papieren of het uitzoeken van 
complexe wet- en regelgeving: Binne-
kamp draait zijn hand er niet voor om. 
Integendeel. “Het doet me goed om 
mensen te helpen met hun financiële 
zaken.” 

Rechter
Toch merkt Binnekamp dat veel men-
sen niet weten wat een bewindvoerder 
precies doet. Je krijgt er ook niet ‘zo-
maar’ één. “Het is de rechter die een 
bewindvoerder benoemd”, legt Binne-
kamp uit. “De wet geeft aan dat be-
wind bedoeld is voor mensen die van-
wege een geestelijke of lichamelijke 
beperking, verslaving, ziekte of ouder-
dom niet langer in staat zijn hun fi-
nanciële zaken te beheren. Ook men-
sen die door de crisis in de schulden 
terecht zijn gekomen en als gevolg 
daarvan met psychische problemen 
kampen, kunnen onder bewind wor-

den gesteld.” In geval van een schul-
denproblematiek onderzoekt de be-
windvoerder of de kklant zich aan kan 
melden bij de gemeente om in aan-
merking te komen voor een schuldre-
geling waarbij de mogelijkheid ont-
staat dat een gedeelte van de schulden 
worden kwijtgescholden. Naast het 
omgaan met een schuldenproblema-
tiek is de belangrijkste taak van de be-

windvoerder het in balans brengen én 
houden van iemands inkomsten en 
uitgaven. Om dat voor elkaar te krij-
gen, krijgt de onderbewindgestelde 
periodiek ‘leefgeld’ van een speciaal 
geopende beheerrekening. Van dat 
geld betaalt hij of zij de vaste lasten en 
de dagelijkse boodschappen. Alle rele-
vante post gaat direct naar de bewind-
voerder, zodat hij het beheer goed kan 

‘Het belangrijkste is dat iemand gemotiveerd is’
uitvoeren. Hij doet ook een voorzie-
ningencheck. Om te kijken of er nog 
bronnen van inkomsten mogelijk zijn. 
“Je moet dan denken aan toeslagen, 
kwijtscheldingen van gemeentelijke 
belastingen of bepaalde kosten die 
verlaagd kunnen worden.” 

Gemotiveerd
Een succesvol bewind hangt volgens 

Binnekamp van een aantal voorwaar-
den af. “Het belangrijkste is dat ie-
mand gemotiveerd is. Dat de onderbe-
windgestelde zich beseft dat hij of zij 
niet zomaar geld uit kan geven. Be-
langrijk is ook een goede samenwer-
king met andere hulpverleners, om te 
voorkomen dat mensen met schulden 
terugvallen in hun oude gedrag wat 
dan weer leidt tot een nieuwe schuld-
situatie. Dat is ook belangrijk voor de 
bewindvoerder zelf. Want die moet 
uiteindelijk verantwoording afleggen 
aan de rechter over het gevoerde be-
heer.” Er ligt voldoende werk voor Bin-
nekamp, want het aantal uitgespro-
ken bewindszaken ligt op ruim 41.000 
per jaar. Een verdrievoudiging ten op-
zichte van 2004.
Binnekamp heeft zich heel bewust 
aangesloten bij Rappórt, een netwerk-
organisatie die heel bewust kiest voor 
een persoonlijke benadering. “De 
communicatie met de cliënt geschiedt 
op basis van gelijkwaardigheid, ver-
trouwen en betrokkenheid. Dat is een 
werkwijze die me erg aanspreekt.” De 
kosten van het bewind worden in veel 
gevallen betaald vanuit de bijzondere 
bijstand. Het is vaak de bewindvoer-
der zelf die bij de gemeente de vergoe-
ding aanvraagt. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Hans 
Binnekamp: 06-58942785 of e-mail: h.
binnekamp@rapportbi.nl.
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Floris Bakker• Hans Binnekamp in zijn kantoor in Ouderkerk aan den IJssel. 


