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Wie is Duurzaam Bewind? 
 

Duurzaam Bewind is opgericht door Charles van Druten. Charles is afkomstig uit de financiële 

dienstverlening en heeft gewerkt bij verschillende Rabobanken. Het gevoel om klanten écht te 

kunnen helpen, daar doet Duurzaam Bewind het voor. Charles wil daarmee laten zien dat het anders 

kan. Vanuit oprechte betrokkenheid en het idee om een verschil te kunnen maken in de samenleving, 

richtte hij Duurzaam Bewind op. Waarom? Om hulp te kunnen bieden bij het financiële huishouden 

van meerderjarigen met een hulpvraag!  

 

Wat maakt Duurzaam Bewind goed? 

 
Duurzaam Bewind heeft een duidelijk doel: met het oog op de lange termijn wil Duurzaam Bewind de 

financiële situatie van zijn cliënten stabiliseren en waar mogelijk toewerken naar een verbeterde 

(financiële) levenskwaliteit.  

 

Daarnaast wil Duurzaam Bewind een gezonde relatie opbouwen met de cliënt. Iedere cliënt heeft 

een eigen verhaal en eigen omstandigheden die hebben geleid tot onderbewindstelling. Dat vereist 

in alle gevallen maatwerk. Dat maatwerk bieden wij door: 

 

Een plan van aanpak 

Met onze cliënten stellen wij een plan van aanpak op. Eerst inventariseren wij de persoonlijke en 

financiële situatie van de cliënt. Op basis van die inventarisatie kijkt Duurzaam Bewind of het 

mogelijk is om de cliënt aan te nemen. Dan volgt een plan van aanpak waarin wij kijken naar de 

belangen van de cliënt. Wij proberen de inkomsten van de cliënt te optimaliseren en de uitgaven te 

minimaliseren. Zo willen we klanten beschermen, financiële stabiliteit creëren, ontzorgen en 

verbeterde levenskwaliteit verwezenlijken. Het heet immers niet voor niets beschermingsbewind! 

 

Een duidelijke methode 

Wij openen bij de ING Bank een beheerrekening voor onze cliënten. Wij zorgen dat alle inkomsten op 

deze rekening binnenkomen. Van die rekening betalen wij de vaste lasten. Is er sprake van schulden? 

Dan kijken we of we dit op kunnen lossen. We verwijzen eventueel door naar schuldhulpverlening of 

een wettelijk schuldtraject. Doel is dan om na drie jaar met een schone lei verder te kunnen gaan. 

Kunnen we het zelf oplossen? Dan maken wij afspraken met schuldeisers en betalen we de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen vanaf de beheerrekening van de cliënt. Ook opent Duurzaam Bewind 

bij ING een leefrekening. Daarop krijgt de cliënt zijn zak-/leefgeld gestort waarmee de cliënt moet 

voorzien in zijn dagelijks onderhoud.   
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Een heldere bereikbaarheid 

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij van 9 tot 12 telefonisch bereikbaar. Zijn wij tijdelijk niet 

bereikbaar in verband met afspraken, ziekte of vakantie? Dan zorgen wij voor vervanging! Wij laten 

onze cliënten dan weten hoe Duurzaam Bewind toch bereikbaar is. Tevens zijn wij altijd bereikbaar 

per mail via info@duurzaambewind.nl.   

 

Een goede verantwoording: 

Door zorg te dragen voor een goede verantwoording proberen wij de cliënt inzichtelijk te maken wat 

er speelt op financieel vlak. Het kan natuurlijk altijd dat er onduidelijkheden zijn. In dat geval zijn we 

altijd bereid om je vragen te beantwoorden.  

  

Bewindvoering met hart en zorg voor de cliënt: 

Zoals gezegd heeft Duurzaam Bewind een helder doel: met het oog op de lange termijn wil Duurzaam 

Bewind de financiële situatie van zijn cliënten stabiliseren en waar mogelijk toewerken naar een 

verbeterde (financiële) levenskwaliteit.  

Beschermingsbewind heeft een diepe impact op het leven van een cliënt. De cliënt ontvangt geen 

post meer, de cliënt krijgt zijn eigen inkomen niet meer op zijn eigen rekening en vooral: de cliënt 

moet de bewindvoerder kunnen vertrouwen. Duurzaam Bewind begrijpt dat de cliënt 

verantwoordelijkheid uit handen geeft. Dat is niet altijd even leuk en makkelijk voor de cliënt! 

Daarom belooft Duurzaam Bewind dat wij onze cliënten zullen beschermen, goed zullen 

communiceren met onze cliënten en beloven we eerlijk en integer te handelen zoals we dat voor 

onze eigen familie zouden doen. Daar vraagt Duurzaam Bewind wel iets voor terug: open- en 

eerlijkheid, het principe afspraak is afspraak en volledige medewerking van de rechthebbende. Zo 

willen we ons doel bereiken, want we hebben hart voor onze cliënten!    

 

Interesse in de dienstverlening van Duurzaam Bewind? 

 
Heeft u meer vragen over bewindvoering en Duurzaam Bewind? Neem dan contact met ons op via 

onze contactgegevens. Charles van Druten en Nico Jamin van Duurzaam Bewind helpen u graag!  
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