Intentieverklaring
Samenwerking rondom de keten van bewindvoering
Vanaf april 2017 zijn wij als (WSNP- en beschermings-)bewindvoerders, Sociaal Wijkteams,
woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente Zaanstad aan de slag gegaan om
Bewindvoering op de kaart te zetten. Gezamenlijk hebben we gesproken over onze visie op
bewindvoering en hoe we de samenwerking verder willen versterken. In juni 2017 hebben we onze
intenties op de film vastgelegd en gedeeld met de wereld. Met deze intentieverklaring willen we de
samenwerking nog concreter vastleggen.
1. Rollen en verantwoordelijkheden
We bevragen een ieder op elkaars taken en verantwoordelijkheden en nemen de rol van de ander
niet over. We vullen elkaar aan.
2. Proces indien nog geen bewindvoerder bekend
De regisseur van het Sociaal Wijkteam onderzoekt samen met inwoner welke vorm van financiële
begeleiding gewenst is voor de inwoner. We streven naar de minst zware maatregel die recht doet
aan de situatie.
3. Proces indien onderbewindstelling is uitgesproken
De regisseur van het Sociaal Wijkteam stelt samen met de inwoner het integrale plan van aanpak
op. Dit om te komen tot een aanpak op alle samenhangende leefgebieden. De
beschermingsbewindvoerder geeft input omtrent het financiële gedeelte.
4. Woongerelateerde problematiek
De regisseur van het Sociaal Wijkteam maakt de afweging wanneer en wat urgent is. Hierbij
nemen we de input van de bewindvoerder, woningcorporatie, eventuele andere ketenpartners en
de inwoner mee.
5. Samenwerking bevorderen
Wijkteamleden leggen jaarlijks een of meerdere bezoeken af aan een bewindvoerderskantoor.
Sociale Wijkteams nodigen bewindvoerders op actieve wijze uit. Van de bewindvoerders wordt
verwacht dat ze minimaal 1 keer per jaar deel nemen aan een activiteit van het Sociaal Wijkteam.
De regisseurs van de Sociale Wijkteams geven budgetcursussen. Een (WSNP/beschermings)
bewindvoerder en/of een woningbouwcorporatie sluit op verzoek aan om voorlichting te geven.
6. Afstemming
De beschermingsbewindvoerders die deze intentieverklaring ondertekenen, komen op de
doorverwijzingslijst van de Sociale Wijkteams te staan.
De gemeente Zaanstad speelt een actieve rol in het beheren van de lijst met bewindvoerders die
de afspraken die in deze intentieverklaring zijn opgenomen, nakomen.

7. Communicatie
Elk Sociaal Wijkteam heeft een vast contactpersoon als aanspreekpunt voor een bewindvoerder.
Via de website www.swtzaanstad.nl/over-sociale-wijkteams is een overzicht te vinden van de
telefoon- en e-mailgegevens van het Sociaal Wijkteam.
Bewindvoerders en woningbouwcorporaties hebben een rechtstreeks telefoonnummer en
e-mailadres van en voor regisseurs uit het Sociaal Wijkteam zodat er snel kan worden
geschakeld.
8. WSNP-traject
Bij toelating van de WSNP neemt de regisseur uit het Sociaal Wijkteam, contact op met de
WSNP-bewindvoerder. De regisseur uit het Sociaal Wijkteam neemt daarnaast elk half jaar
contact op met de WSNP-bewindvoerder om te overleggen hoe het traject verloopt. De WSNPbewindvoerder meldt het Sociaal Wijkteam wanneer er een WSNP-traject niet goed gaat. Uitval
willen we voorkomen.
9. Bevorderen zelfredzaamheid
Bevorderen van de zelfredzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de inwoner,
de bewindvoerder als de regisseur van het Sociale Wijkteam. Onderdeel van het bevorderen van
de zelfredzaamheid is toewerken naar mogelijke opheffing van de onderbewindstelling. In
samenspraak met de regisseur wordt een plan opgesteld om de afbouw per inwoner, daar waar
mogelijk, te realiseren.
10. Voorzieningen
Sociale Wijkteams zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website met
betrekking tot de voorliggende voorzieningen in de wijk.
11. Vast aanspreekpunt bij de gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad draagt zorg voor een vast aanspreekpunt rondom de intentieverklaring.
12. Evaluatie
We streven naar een jaarlijkse evaluatie van de invulling van de intentieverklaring. De gemeente
draagt de verantwoordelijkheid voor het evaluatiemoment. Verdere invulling is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

