tribuo
werken aan een nieuw leven

Tribuo, Latijn voor gift, geven en iets toevoegen

Tribuo is een kantoor met een klein team van mensen waar u,
als cliënt, terecht kunt als u problemen hebt met financiën,
administratie of als u hulp en ondersteuning nodig heeft in
andere leefgebieden.
Tribuo betekent letterlijk iets geven, iets toevoegen

Tribuo is er voor jong en oud

Samen met het tribuo-team zoekt u naar een manier
hoe uw hulpvragen kunnen worden aangepakt zodat u,
als mens, weer zicht krijgt op een betere toekomst.

Het is een misvatting dat alleen kansarme mensen te
maken krijgen met bewindvoering.

Tribuo staat voor betrokkenheid
Het oplossen van problemen, financieel of van
andere aard, gaat niet van vandaag op morgen.
Het zijn vaak lange trajecten die tot enkele jaren
kunnen duren, dat betekent dat u het nodige geduld
en doorzettingsvermogen moet hebben. Dat vraagt
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van beide
kanten.

Tribuo gaat voor samen oplossen
De ondersteuning van tribuo gaat verder dan alleen
bewindvoering. Curatorschap, mentorschap en arbeids
re-integratie maken eveneens deel uit van onze
diensten. Samen met u kijken we wat het beste bij uw
situatie past.

Het is een misvatting dat u alleen door eigen schuld in
de problemen komt. Soms is het een beperking , soms
een ziekte (lichamelijk en/of geestelijk) , soms heeft u
even iemand nodig die professionele steun geeft omdat
anderen dat niet kunnen of omdat uw familie gewoon
familie moet blijven.
De cliënten van tribuo zijn daarom zeer divers, eigenlijk
zou je kunnen zeggen in leeftijden variërend tussen de
18-80 jaar.
Met deze brochure krijgt u hopelijk antwoord op uw
eerste vragen. Mocht u andere vragen hebben neem
dan gerust contact op of maak een afspraak.
Team tribuo

De mens achter ieder dossier
staat centraal.
Dat vereist een individuele
benadering en aanpak.
Tribuo kent de volgende diensten:
4 Bewindvoering
4 Mentorschap
4 Curatorschap
4 Arbeids re-integratie
Deze diensten zijn zo gegroeid omdat cliënten daarin specifiek vragen hadden en hulp zochten.
Daarnaast vroeg men uit het netwerk van hulp - en dienstverleners om tribuo heen of dat tribuo dergelijke
diensten zelf zou kunnen gaan doen vanwege de goede ervaringen uit eerdere samenwerking.
Om de onderstaande diensten te mogen leveren moet tribuo voldoen aan een aantal eisen
en een keurmerk. Daarom is tribuo lid van de branchevereniging NBBI en voldoet ieder jaar
aan de kwaliteitstoetsing van de rechtbank.

Curatorschap

Curatorschap is een vergaande maatregel voor
meerderjarigen die zowel hun financiële als andere
persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.
Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een
curandus genoemd. De belangrijkste consequentie
van de ondercuratelestelling is dat de curandus
handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam
houdt in dat diegene niet zelfstandig rechtshandelingen
kan verrichten.

De mensen die bij tribuo werken hebben hun
ervaring ook voor een groot deel liggen in de
arbeids re-integratie.

Arbeids re-integratie

Weer terug aan het werk
Het merendeel van de cliënten van tribuo is enige tijd
uit het arbeidsproces geweest. Wil je dat er weer een
breder perspectief ontstaat, dan geeft werk dit op
zowel financieel als andere gebieden, zoals zingeving
en waardering.
Met name omdat tribuo cliënt en opdrachtgever
beiden goed kent was de stap naar het begeleiden en
bemiddelen van mensen snel genomen.
Vanuit de kernwaarden: durf, verantwoordelijkheid,
eerlijkheid en motivatie wordt intensief gekeken naar
de mogelijkheden binnen een groot netwerk.

Bewindvoering

Bewindvoering (of beschermingsbewind) is er voor
mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen
regelen. Dat kan vanuit lichamelijke of geestelijke
problemen zoals mensen met een verstandelijke
beperking, een verslavingsproblematiek of mensen
met een dementieel beeld zoals Alzheimer.
Ook mensen met problematische schulden kunnen
onder bewind gesteld worden. Een bewindvoerder
is iemand die het vermogen beheert van degene die
onder beschermingsbewind staat.

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en
belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt
dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen
over zijn verzorging en begeleiding.

Mentorschap

Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.
De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften,
normen en waarden van de cliënt als leidraad.
Op die manier helpt hij de cliënt zoveel als mogelijk
zelf de regie over zijn leven te houden.

TRIBUO BEGELEIDING, ADVIES EN BEWINDVOERING
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5600 AG Eindhoven
info@tribuo.nl
www.tribuo.nl
Telefoon 040 - 782 02 05

tribuo is erkend lid van de brancheorganisatie voor professionele bewindvoerders

