
 

Hulp bij  financiële zaken 

        & 

 Hulp bij zorg en persoonlijke zaken 

Wij zijn bereikbaar op werkdagen  
van 11.00 tot 12.30 uur en van  

        15.30 tot 17.00 uur. 
 

Postbus 74 

1633 ZH  Avenhorn 

Telefoon: 0229-50 66 05 

Telefax : 084– 877 39 69 

 

info@apolloinsolventie.nl 

www.apolloinsolventie.nl 

 
Visie: 

Niemand kiest er bewust voor om in zo’n 
benarde situatie terecht te komen dat er 

hulp aan te pas moet komen om de      
financiële situatie te stabiliseren. Of dat de 

zorg zo ingewikkeld is geworden voor je 

dat je iemand nodig hebt om naast je te 
staan en dit voor je te gaan organiseren. 

Het is heel lastig als een ander ineens jouw 
portemonnee beheert, controleert en    

beslist wat je wel en niet kunt uitgeven. Of 

voor je moet beslissen welke zorg het beste 
is. Met deze gedachte in ons achterhoofd   

benaderen wij al onze cliënten. Immers dit 
kan iedereen overkomen als er maar ge-

noeg tegenslag is.  

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan 

anderen en juist deze groep dient         

beschermd te worden ook al is dat niet  
altijd een makkelijke taak.  

Soms hebben mensen alleen een duwtje in 
de goede richting nodig om inzichten te 

krijgen en zich verder te ontwikkelen. Wij 

willen graag dat duwtje geven. 

Samenwerken is het belangrijkste onder-

deel om de financiële zorgverlening te kun-
nen laten slagen! 

 

Missie: 

In een wereld waarin er steeds meer van 
mensen zelf wordt verwacht terwijl de wet-

geving en regels steeds ingewikkelder wor-
den, zijn wij er om u te helpen de weg te 

vinden en de controle over uw financiën of 

zorg weer terug te krijgen. 

Wij willen duidelijk zijn in wat wij willen en 

kunnen doen. U blijft verantwoordelijk voor 
uw eigen financiën, zorg waar mogelijk. 

Daarom zullen wij altijd naar uw luisteren 

en zullen wij u altijd op de hoogte houden 
van uw situatie. Hoe vaak wij dit doen en 

op wat voor manier zullen wij in overleg 
met u afspreken 

Wij willen respectvol met onze cliënten om-
gaan en verwachten dat onze cliënten ook 

respectvol met ons omgaan.  

Wij vinden een persoonlijke benadering 
met de daarbij behorende huisbezoeken en 

besprekingen met de hulpverlening heel 
belangrijk.  

Net als onze bereikbaarheid. Ook als wij 

niet bereikbaar zijn kunt u ons een email 
sturen. 
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Wij hebben een klein kantoor en wil-
len al onze cliënten de aandacht ge-
ven die zij nodig hebben. Daarom wil-
len wij ook klein blijven. Alleen dan 
kunnen wij garanderen dat u altijd 
met dezelfde personen te maken heeft 
als u contact met ons opneemt.  

In geval van ziekte of afwezigheid van 
zowel Désirée als Tineke, zijn er 4 
kantoren die onze zaken zullen waar-
nemen.  

Bij ons kunt u terecht als u hulp nodig 
heeft met uw financiële zaken of zorg. 
Onze persoonlijke- en financiële-  
zorgverlening wordt aangepast aan 
uw zorgvraag.  
Op maat gemaakt als het ware.  
 
Als u hulp nodig heeft kunt u een aan-
meldgesprek aanvragen. 
Dit eerste gesprek duurt maximaal 
een half uur en is gratis.  
 

Wie zijn wij? 

In begin 2012 heeft Désirée “Apollo in-
solventie” opgericht nadat zij haar post 
HBO diploma register beschermingsbe-
windvoerder en register schuldhulpverle-
ning heeft behaald. In 2016 heeft zij ook 
haar post HBO diploma register Mentor 
behaald. Zij is de curator, bewindvoerder 
en mentor van dit kantoor. 

In 2015 is Tineke het team komen ver-
sterken. Zij heeft het NEN diploma 
schuldhulpverlening behaald en in 2016 
heeft ook zij haar post HBO diploma   
register beschermingsbewindvoerder     
behaald. Tineke is case manager van 
haar eigen dossiers en heeft dezelfde 
taken als Désirée. 

Desmond werkt als ondersteuner voor 
Desiree en Tineke. Hij neemt de telefoon 
op en verwerkt de post. Ook gaat hij wel 
mee naar bijvoorbeeld de voedselbank of 
schuldhulpverlening. In 2013 heeft Des-
mond ook zijn post HBO diploma register 
beschermingsbewindvoerder behaald. 

Wij werken nauw samen met een aantal 
budget coaches die ondersteuning kun-
nen bieden op het moment dat er be-
hoefte is om uit te stromen en weer op 
eigen benen te staan. 

Apollo insolventie biedt de vol-
gende diensten: 
 beschermingsbewind 
 curatele 
 mentorschap 
 pgb beheer in combinatie 

met een beschermings-
maatregel 

 schuldhulpverlening 
 

 

Apollo staat voor: 

 bescherming,  

 kwaliteit,  

 respect,  

 integriteit,  

 Zelfredzaamheid en 

 creativiteit 
 
 
Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar onze website 
www.apolloinsolventie.nl  
 
U kunt ook het contactformulier  
invullen op de website, wij  
nemen dan contact met u op.  

http://www.apolloinsolventie.nl

