
Bouwen aan een 
financieel gezonde toekomst

Prosper Bewindvoering is opgericht door Anne Boonman, Susanne Koornstra en Kim 
Sondij. Wij zijn drie hoog opgeleide bewindvoerders die jarenlang werkervaring hebben 
binnen de maatschappelijke en juridische hulpverlening. Dankzij onze kennis en ervaring 
hebben wij de expertise om uw financiën op een juiste wijze te beheren. Wij beschikken 
over een groot netwerk en kennen de sociale kaart in uw regio. Wij staan voor kwaliteit, 
transparantie, continuïteit en betrokkenheid. 

Waarom kiezen voor Prosper?
•  Wij hebben een groot netwerk aan (juridische) hulpverleners waar wij mee kunnen 

overleggen en op terug kunnen vallen
•  Wij bieden continuïteit. Bij langdurig afwezigheid van uw bewindvoerder wordt uw 

dossier beheerd door een collega. Dit zorgt ervoor dat uw zaken altijd goed lopen en wij 
telefonisch goed bereikbaar zijn

•  Wij zijn bereid om dat stapje verder te gaan voor onze cliënten 
•  Wij zijn nauwkeurig en leggen de lat hoog, zeker qua kwaliteit. Jaarlijks worden wij 

gecontroleerd door zowel een accountant als de Rechtbank
•  Wij bieden duidelijkheid en transparantie: via internet hebben cliënten op elk gewenst 

moment zicht op hun financiën
•  Wij streven er naar om dossiers ten behoeve van het schuldhulptraject zo snel mogelijk 

aan te leveren bij de betreffende schuldhulporganisatie

Bereikbaarheid
Wij zijn voor u 5 dagen telefonisch bereikbaar via onderstaande telefoonnummers. 
Ook kunt u ons een e-mail sturen met uw vraag of aanmelding naar info@
prosperbewindvoering.nl. Hier krijgt u binnen 24 uur antwoord van ons. 

Contactgegevens  
Anne Boonman:    
Tel. 0628354637 
E-mail: Anne@prosperbewindvoering.nl
Postbus 5041, 1380 GA te Weesp

Susanne Koornstra: 
Tel. 0638297789
E-mail: Susanne@prosperbewindvoering.nl
Postbus 59712, 1040 LE te Amsterdam

Kim Sondij:   
Tel.nr: 0628346919
E-mail: Kim@prosperbewindvoering.nl
Postbus 80, 3628 AB te Breukelen

Algemene gegevens:
info@prosperbewindvoering.nl 
www.prosperbewindvoering.nl 
KvK: 70901228
BTW: 858503773B01



Hoe werken wij?

1. De aanmelding
Als u onder bewind gesteld wilt worden kunt u contact opnemen met 
één van de drie bewindvoerders bij Prosper Bewindvoering. Dit kan zowel 
telefonisch als via de mail (info@prosperbewindvoering.nl) of d.m.v. het 
formulier ‘terugbelverzoek’ op de website. Nadat u zich heeft aangemeld 
neemt één van ons contact met u op om een kennismakingsgesprek en/of 
intakegesprek met u te plannen. 

2. Kennismaking
Voor ons is dit het belangrijkste gesprek, want een ‘klik’ hebben is 
essentieel voor een goede samenwerking. 

3. Het verzoek
Nadat de intake heeft plaats gevonden en we uw aanvraag in behandeling 
hebben genomen zullen wij het verzoek voor onderbewindstelling bij de 
Rechtbank indienen. Zodra de beschikking van de Rechtbank is toegekend, 
kunnen wij voor u aan de slag. 

4. De beschikking
Zodra wij de beschikking hebben ontvangen starten wij met de volgende 
taken:
-  Een belangrijke taak van ons is om een sluitende begroting te krijgen van 

uw financiële administratie, zodat u weet waar u aan toe bent.  
-  Het aanvragen van toeslagen, uitkeringen en/of andere voorzieningen.
-  Heeft u schulden dan maken we hier een plan voor om deze op te lossen 

of te beheren.
-  Heeft u vermogen? Dan zorgen wij voor een doelmatige en veilige 

belegging.
- Ook verzorgen wij de belastingaangifte (box 1) voor u. 

Voor meer informatie: www.prosperbewindvoering.nl/werkwijze

Ons doel is om een stabiele situatie voor u te creëren. Onze uitdaging is om
het zo goed mogelijk te doen. Waar wij ook naar streven is het vergroten 
van uw zelfredzaamheid. Zodra de situatie het toelaat willen wij u laten 
zien en leren dat u wellicht ook een aantal dingen weer zelf kunt doen in 
de toekomst. 

Heeft u geen overzicht meer in uw inkomsten en uitgaven? 
Opent u de post al maanden niet meer? 
Vindt u het moeilijk om uw rekeningen te betalen? 
Weet u niet goed waar u recht op heeft als het gaat om toeslagen 
en/of andere voorzieningen? 
Heeft u schulden?

Dan kan Prosper Bewindvoering u helpen! 
Prosper Bewindvoering helpt u graag met uw financiën wanneer 
u dat zelf door omstandigheden (tijdelijk) niet meer kunt. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door ziekte, handicap of 
ouderdomsgebreken, maar ook door schulden. 
Wij zijn een klein bewindvoerderskantoor bestaande uit 3 
bewindvoerders die alle drie jarenlange werkervaring hebben met 
cliënten met problematische schulden, mensen met een GGZ en/of 
LVB achtergrond en ouderen, zowel vanuit onze werkachtergrond 
in de schuldhulpverlening als in de maatschappelijke en juridische 
hulpverlening.

Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk de rust en 
regelmaat in uw leven terugkrijgt.
Als wij uw bewind voeren dan zorgen we er niet alleen voor dat 
uw vaste lasten op tijd betaald worden maar we bekijken ook of u 
optimaal gebruik maakt van alle regelingen en voorzieningen waar 
u recht op heeft. Wij vragen, indien nodig, bijstand, uitkering(en), 
huur- en zorgtoeslag of andere voorzieningen aan. 


