Zo gaan we om met ons werk (beroepscode)
Hoe weet u dat we goed met ons vak als bewindvoerder, mentor en curator bezig zijn? Hiervoor
werken we met dezelfde afspraken die de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele
Bewindvoerders gebruikt. (Voor ons vak als levenexecuteur werken we met de afspraken van Novex,
de Nederlandse organisatie voor executeurs)
1. Klaarstaan (dienstbaar)
Als bewindvoerder doen we altijd alles wat u van ons nodig hebt. Het gaat dan om u die uw
geldzaken niet meer op orde hebt.
2. Nodig (functioneel)
Wat we als bewindvoerder voor u doen, hoort bij het werk van een bewindvoerder, zoals dat
in de wet staat.
3. Neutraal
Alles wat we doen, draait om u als persoon voor wie we de geldzaken regelen. Wat daar niet
mee te maken heeft, doen we dus niet. Ook voorkomen we dat het lijkt alsof we dingen doen
die niets met onze taak te maken hebben. Dit noemen we onpartijdig, zonder andere
belangen.
4. Open & eerlijk
We laten als bewindvoerder precies en eerlijk zien wat we voor u doen. En waarom we dit
doen. U als persoon voor wie we het geld regelen, ziet dit dus. En de controlerende
organisaties zien dit ook.
5. Betrouwbaar
U mag op ons rekenen. Wij houden ons aan afspraken. Alles wat we voor ons werk horen en
weten, gebruiken we alleen waarvoor het bedoeld is.
6. Netjes (zorgvuldig)
We gaan met u net zo om als met alle anderen mensen: netjes en met respect. Ook kijken we
naar wie wat van ons nodig heeft. Zijn dat meer mensen of organisaties? Dan brengen we
een eerlijke volgorde aan wie wat wanneer van ons krijgt.
7. Verstand van ons vak
Als bewindvoerder staan we voor ons vak. We weten er alles van en zorgen dat we het weten
als er iets in ons vak verandert. Ook groeien we door in ons vak.

