Vrijwillige bewindvoering
Ben jij een familielid, vriend of hulpverlener van een psychisch
kwetsbaar persoon?
Contacteer ons indien iemand in je omgeving baat heeft bij een
bewindvoerder met een familiale aanpak!

Een initiatief van Similes
Sommige mensen zijn door hun
kwetsbaarheid onbekwaam om zelf
hun goederen te beheren en/of op
te komen voor hun persoonlijke en/
of zakelijke belangen. Zij zijn dan
aangewezen op de inzet van iemand
anders. Omdat kwetsbare personen
en hun gezin vaak nood hebben aan
een beheer met familiale aanpak,
besloot de familievereniging Similes
empathische vrijwilligers op te
leiden tot bekwame bewindvoerders.
Similes biedt bewindvoeringen met
voldoende ruimte voor overleg en
inspraak.

Wie zijn onze vrijwillige
bewindvoerders?
Onze vrijwillige bewindvoerders zijn
geëngageerde burgers. De meesten
onder hen bezitten een diploma hoger
onderwijs van diverse types en komen
uit diverse professionele contexten.
Eén ding hebben zij gemeen: ze
willen een concreet, goed afgelijnde
verbintenis aangaan met de bedoeling
de middelen van een kwetsbaar
persoon maximaal in te zetten voor
een kwaliteitsvol leven en samen
met haar of hem oordeelkundige
persoonlijke beslissingen te nemen.

Behoud van persoonlijke waarde
Similes bewaakt bij al haar initiatieven
een aantal waarden, die eigen
zijn aan onze organisatie: respect
voor een maximale autonomie
van de beschermde persoon, een
goede communicatie en veelvuldig
overleg, respect voor de leefwereld,
vertrouwenspersoon en omgeving
van de beschermde persoon, trouw
aan het beroepsgeheim en correct
ethisch en deskundig handelen.

Indien jij iemand kent die nood heeft aan een vrijwillige bewindvoerder, kan
je contact opnemen met Similes. Wij zoeken naar een geschikte vrijwillige
bewindvoerder die in een verzoekschrift aan de vrederechter kan worden
voorgesteld.
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