Waar kan ik meer informatie
vinden?
● www.goedvertegenwoordigd.nl
● www.rijksoverheid.nl

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij uw eerst verantwoordelijk
verzorgende of onze cliëntconsulent:
Annemieke Schagen
☎ 0252 - 576 500
✉ a.schagen@hozo.nl

Wat is een
vertegenwoordiger?
Een cliënt die niet voor zichzelf kan beslissen,
heeft een vertegenwoordiger nodig. De
vertegenwoordiger beslist in het belang van
de cliënt en houdt daarbij zo veel mogelijk
rekening met diens wensen en voorkeuren.
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Wat is een
vertegenwoordiger?

Welke soorten
vertegenwoordigers zijn er?
Gemachtigde
Als u dat wilt, kunt u zich door iemand
laten vertegenwoordigen. Wij adviseren
u dit vast te leggen in een schriftelijke
machtiging, zodat duidelijk is wat uw wensen
zijn. Heeft u niets vastgelegd en kunt u
op een bepaald moment niet meer zelf
beslissen? Dan is meestal automatisch uw
echtgenoot, partner of een naast familielid
uw vertegenwoordiger. Naaste familieleden
zijn niet verplicht om als vertegenwoordiger
op te treden. Als er geen familieleden zijn
die deze taak kunnen of willen uitvoeren,
wordt een andere vertegenwoordiger gezocht.
Ook is het mogelijk dat een rechter een
vertegenwoordiger benoemd.

Mentor
Een mentor komt op voor uw persoonlijke
belangen wanneer u dat zelf niet (meer)
kunt. De mentor neemt als dat nodig is

beslissingen over de zorg voor u. Hij beslist
niet over uw financiële zaken en bezittingen.
Op verzoek van uzelf, uw naasten of de
instelling waar u verblijft, kan de rechter
een mentor aanstellen.

Bewindvoerder
Als u niet goed meer voor uw eigen
financiën kunt zorgen, kan de rechter op
verzoek een bewindvoerder aanstellen.
Een bewindvoerder neemt beslissingen
over uw geld en goederen. Hij neemt geen
beslissingen over uw zorg.

Curator
Als u uw financiële en persoonlijke zaken
niet meer kunt regelen, kan de rechter
u onder curatele stellen. U mag dan zelf
geen beslissingen meer nemen. Dat doet
de curator voor u. Wel betrekt hij u zoveel
mogelijk hierbij, of handelt hij zoveel
mogelijk zoals u dat zelf zou hebben gewild.

