Na zorgspecialist

Diek-Rip

Uw houvast bij
ingrijpende
'gebeurtenissen
Cornelie Krietemeijer

Nazorgspecialist Corine Diek-Rip
helpt u overzicht krijgen en te houden in emotioneel verwarrende tijden na ingrijpende gebeurtenissen.

Een overlijden, echtscheiding of

ziekte zetten het leven op z'n kop.
Toch wordt op die momenten verwacht dat u doortastend handelt
inzake financiën en administratie.

In die fase staat Corine u bij om de
juiste keuzes te maken: "Ik ben er
voor het beantwoorden van vragen
over bijvoorbeeld de nalatenschap.
Ik luister, help de specifieke situatie
in kaart te brengen en adviseer op
maat. Het verdriet kan ik niet weg.
nemen, maar ik zorg er wel voor dat
de organisatie rond het verlies minder complex wordt."

Verbinding
Ze weet veel van fiscale wet- en regelgeving. Eén nazorggesprek met
haar kan al voorkomen dat u er financieel bij inschiet. "Vaak speelt

er van . alles: .erfenisafhandeling,
inkomstenopgaaf voor toeslagen,

woz-aangelegenheden, noem maar
op. Ik breng orde op zaken, zodat
mensen de juiste beslissingen kunnen nemen."
Als het nodig is om zaken juridisch
vast te leggen, verwijst Corine door
naar de notaris. "Indien gewenst
trek ik samen met de nabestaanden
of executeur op. Zo fungeer ik als
verbinding tussen hen en instanties.
Vooral bij moeizame familieverhoudingen en complexe nalatenschappen brengt deze manier van werken

\

L.'*

rust en duidelijkheid.
Naast nazorg in geval van overlijden, regelt Corine Diek-Rip ook de

administratieve zaken voor chronisch zieken en gehandicapten. Ze
treedt op voor mensen die te maken krijgen met de W'et Langdurige
Zorg, indicatieaanvragen en persoonsgebonden budgetten (pGB).
"Ouders van gehandicapte kinderen

worden geconfronteerd met een
complexe administratie.
Met name als de zorg deels zelf en

deels via een PGB wordt geregeld.
Alle veranderingen in de zorgregelgeving hebben mensen onzeker gemaakt. Binnen de PGB-regelgeving
is nog steeds veel mogelijk, voorwaarde is wel dat mensen het op een
goede manier inrichten."

Zelfredzaam
Corine streeft ernaar cliënten de regie weer terug te geven. Vaak is een

korte periode van ondersteuning
voldoende. "Zelfredzaamheid is in
onze maatschappij steeds belangrijker. Daar hoort kennis van de basisbeginselen'ian zorgadministratie

of

erfenisaangelegenheden

bij. Ik

maak de kennis en vaardigheden
op dit terrein toegankelijk voor de
mensen."
Corine staàt in contact met uitvaar-

torganisaties, thuiszorginstanties

en

belangengroeperingen, maar
opereert onafhankelijk en is niet
gelieerd aan notarissen, adminis-

tratiekantoren en of financiële in-

stellingen. Het eerste gesprek is
altijd wijblijvend en kosteloos, bel

gerust voor meer informatie.
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