
Voor mensen die ziek zijn of een beperking 
hebben is het soms moeilijk om voor zich-
zelf op te komen of nog zelf te beslissen. 
Als er niemand in de naaste omgeving is die 
dat kan overnemen, dan kan een professio-
nal deze mensen helpen. Zo’n professional 
treedt dan op als mentor.

Een mentor is een professional die de per-
soonlijke belangen bewaakt van een meer-
derjarige die niet meer voor zichzelf kan 
zorgen als gevolg van lichamelijke of psy-
chische oorzaken.

Meer informatie: info@aurorazorg.nl

Mentorschap

Bewindvoering
Sommige mensen zijn niet in staat om hun 
fi nanciën zelf goed te regelen. Ze hebben 
bijvoorbeeld psychische- of lichamelijke 
problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
mensen met dementie of mensen die een 
verslavingsprobleem hebben.

Mensen met een verstandelijke beperking 
zijn niet altijd in staat om hun eigen fi nanci-
en te regelen, maar ook mensen die schul-
den hebben gemaakt, kunnen een bewind-
voerder inschakelen.

Bewindvoering houdt in dat iemand anders 
de fi nanciën gaat regelen. Alle inkomsten 
komen binnen bij de bewindvoerder en de 
bewindvoerder betaalt daar alle vaste las-
ten van en zorgt er voor dat de cliënt leef-
geld krijgt.

Curatele
Als een persoon niet handelingsbekwaam 
is of zijn of haar handelingsbekwaam-
heid verliest en dus niet (meer) zelfstandig 
rechtshandelingen kan verrichten, wordt 
een curator benoemd om de persoon, cu-
randus genaamd, te vertegenwoordigen. 
Met een ondercuratelestelling worden per-
soon en vermogen beschermd.

Curatele betreft zowel de fi nanciële als de 
niet-fi nanciële belangen van de meerderja-
rige. De curator is daardoor zowel een soort 
bewindvoerder, al heeft hij meer bevoegd-
heden dan een bewindvoerder, als een 
soort mentor. Een deel van de wettelijke re-
geling van curatele is ook bij mentorschap 
van toepassing. Curatele is een maatregel 
die meer bescherming biedt dan bewind-
voering en mentorschap.

De curator behartigt de belangen van de 
betrokkene op het gebied van fi nanciën 
en bezittingen én op het gebied van ver-
zorging, verpleging, behandeling, en bege-
leiding. Een curator kan een familielid of 
naaste zijn of een professionele vertegen-
woordiger.



Aanvragen
U kunt een aanvraag doen voor bewind-
voering, mentorschap en/of curatele. Op 
de website van Aurora Zorg staat hoe u dat 
kunt doen.

Wie kan een aanvraag doen?
• de betrokkene zelf
• de partner
• bloedverwanten tot de vierde graad
• een voogd (zolang betrokkene minder-

jarig is)
• de offi  cier van justitie
• een instelling of woonvoorziening waar 

betrokkene verblijft

Bewindvoering
Mentorschap

Curatele
Wie zijn wij?

Als u hulp zoekt voor uzelf of een familielid 
op het gebied van bewindvoering, mentor-
schap en curatele, dan bent u bij ons aan 
het goede adres. Aurora Zorg is daarin ge-
specialiseerd.

Wat maakt Aurora Zorg zo bijzonder?
Aurora zorg onderscheidt zich door per-
soonlijke betrokkenheid bij haar cliënten 
en door haar openheid, duidelijkheid en in-
tegriteit.

Uw persoonlijke kracht en kwaliteit
Aurora Zorg ziet uw vraag om hulp als een 
blijk van persoonlijke kracht en kwaliteit. In 
onze dienstverlening zoeken wij daarom 
aansluiting bij uw persoonlijke kwaliteiten.

http://aurorazorg.nl

Ik ben Marianne Koster
Ik ben bewindvoerder, mentor, curator en eige-
naar van Aurora Zorg.

Postadres
postbus 178 
6930 AD Westervoort

Telefoon
06 28400342

Meer informatie over 
mij en over Aurora 
Zorg kunt u vinden op 
de website.

http://aurorazorg.nl Meer informatie: info@aurorazorg.nl


