GEZ CHT
vrijwillige bewindvoerders in Vlaams-Brabant

Similes zoekt dynamische vrijwilligers die het financieel beheer
voor een kwetsbaar persoon op zich willen nemen. De vrijwillige
bewindvoerder streeft ernaar het beheer van de goederen te doen
als een goed huisvader.
Jij bent:
• enthousiast om een sociaal engagement aan te gaan,
• empathisch en begaan met het welzijn van personen met een
psychische kwetsbaarheid,
• handig en zeer nauwkeurig met cijfers.
Similes biedt:
• concreet vrijwilligerswerk op basis van een vrijwilligersovereenkomst,
• een boeiende opleiding,
• permanente ondersteuning door de vrijwilligerscoach tijdens
je engagement,
• een aansprakelijkheidsverzekering,
• een jaarlijkse vergoeding.

Wat is bewindvoering?

Wanneer een meerderjarig persoon niet meer in staat is zijn goederen te
beheren en/of op te komen voor zijn persoonlijke belangen, voorziet de
wet in de mogelijkheid om voor deze persoon een bewindvoerder aan te
duiden. Bij voorkeur wordt een familielid aangesteld door de vrederechter.
Wanneer er geen familiebetrokkenen beschikbaar zijn, duidt de
vrederechter een advocaat of een door Similes opgeleide vrijwilliger aan
als bewindvoerder.

Waarom vrijwillige bewindvoerders?

Vrijwillige bewindvoerders zijn uit persoonlijke interesse begaan met
het welzijn van personen met een psychische kwetsbaarheid. Eigen
aan vrijwillige bewindvoering is de familiale aanpak en het oog voor de
specifieke persoonlijke situatie van de betrokkene.
Vrijwillige bewindvoerders respecteren een maximale autonomie voor
de beschermde persoon, streven naar een goede communicatie en
veelvuldig overleg met de beschermde persoon en diens omgeving. Ze
handelen ethisch correct.

Opleiding

Dit najaar wordt voor vrijwilligers een 3-delige opleiding tot vrijwillig
bewindvoerder georganiseerd in Tienen.
De opleiding reikt de vrijwilligers de nodige vaardigheden en kennis aan
om een deskundig vrijwillige bewindvoerder te worden.
Na het volgen van de opleiding volgt een kennismakingsgesprek. Hierna
kan een mooi verhaal starten waarin men als empathisch vrijwilliger een
uitdagend en zeer boeiend mandaat uitvoert.

Praktische info

Wanneer
24 nov, 1 dec, 15 dec
telkens van 9u30 tot 12u30
Waar
PZ Alexianen Zorggroep Tienen
Liefdesstraat 10, 3300 Tienen
Prijs
leden:
€ 10 per dagdeel
€ 25 volledige reeks
niet-leden:
€ 15 per dagdeel
€40 volledige reeks

Inschrijving en meer info
Martine De Moor
tel 09 216 88 03
martine.de.moor@similes.be
Freya Van Langenhove
tel 016 244 207
freya.van.langenhove@similes.be
www.similes.be

