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Kennismaken met nabestaandenbegeleiding?

Neem gerust eens contact op om te weten of nabestaan-
denbegeleiding ook u zorgen uit handen kan nemen.
In een persoonlijk gesprek zal ik u precies uitleggen wat  
ik voor u kan betekenen.
Als u van mijn diensten gebruik maakt, ontvangt u regel-
matig een overzicht van de stand van zaken. U mag op 
ieder moment besluiten om bepaalde onderdelen zelf te 
doen, of door anderen te laten verrichtem. Het is mijn doel 
dat de zaken op een voor u zo prettig mogelijke wijze, in 
het juiste tempo, de juiste volgorde en volledig transparant 
en compleet geregeld worden.
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Nabestaandenbegeleiding is een initiatief van De Werk BV

Hans Brouwer, 49 jaar, 
verloor zijn vrouw:

Na het zeer plotselinge overlijden van mijn vrouw, 
stond ik ineens voor een hoop problemen waar ik 
totaal geen verstand van had, en die wel als en berg 
op mij afkwamen. Mijn vrouw had een boekhoud-
achtergrond en deed dan ook alle administratie.

Jos bood aan mij te helpen en dat bleek een gouden 
greep. De notaris, pensioenregelingen, telefoon-
abonnementen, bankzaken, hypotheek en meer 
heeft Jos keurig op een rij gezet en structureel aan-
geschreven of gebeld. Dit alles in continue overleg 
met mij.

Dit was heel belangrijk voor mij in een tijd direct 
na de begrafenis van mijn vrouw waarin ik echt 
uitgeput was maar ik wist dat er veel, en vrij snel 
geregeld moest worden. Ook wilde ik zekerheid over 
mijn status. Kon ik in mijn huis blijven wonen? Hoe 
stond ik er financieel voor? Om dan iemand te heb-
ben die dat voor je op een rij zet en zaken die moeten 
gebeuren voor je regelt, is bijzonder prettig.



Wie is nabestaandenbegeleiding?

Nabestaandenbegeleiding is een initiatief van Jos van Workum, 
eigenaar van de Financiële Adviespraktijk De Werk BV.
Nabestaandenbegeleiding combineert de losse onderdelen 
(notaris, executeur, mediator, fiscalist, verzekeringsadviseur, 
hypotheekadviseur, pensioenspecialist) tot één heldere en 
overzichtelijke dienst. Aan de hand van een inventarisatie 
worden de juiste prioriteiten gesteld. Daarna worden de 
zaken in een wenselijk tempo en volledig transparante  
afgehandeld. Regelmatig krijgt u informatie over de stand 
van zaken. Uw wensen staan centraal. 

Over mij, Jos van Workum:
 onafhankelijk,
 ruim 25 jaar ervaring,
 AFM geregistreerd,
 Erkend Hypotheekadviseur bij SEH
 Financieel Planner bij FFP
 docent LSR
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Wat is nabestaandenbegeleiding?

In de weken na een overlijden moeten tal van noodzake-
lijke dingen worden geregeld. 
De volgorde waarin zaken worden geregeld luistert vaak 
nauw. Mag en kan ik nog geld van de rekening opnemen, 
moet ik - en zo ja wanneer- naar de notaris, hoe zorg ik voor 
continuïteit in het inkomen, draai ik ook op voor de schul-
den van de overledene?

Veel voorkomende zaken die geregeld moeten worden zijn:
 inschakelen notaris,
  advies over de wijze waarop een erfenis al dan niet  

geaccepteerd wordt, 
 uitzoeken wie de erfgenamen zijn
 overeenstemming met de erfgenamen bereiken,
 de werkgever informeren en zorgen voor loonafwikkeling,
 informeren pensioenfonds en Sociale Verzekeringsbank,
 administratie van de overledene,
   aanpassen verzekeringen, bankrekeningen, abonnementen, 

afhandelen levensverzekeringen,
 de hypotheek of huurovereenkomst aanpassen,
 bemiddelen bij verkoop van een woning,
 onderzoeken en aanpassen van mogelijke “internetidentiteit” 
 belasting; aangifte inkomsten- en erfbelasting.

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de erfenissen niet 
zonder conflicten afgehandeld kan worden. Belangrijke 
oorzaken voor conflicten zijn: verschil van mening over de 
waardebepaling van sommige onderdelen, leningen of 
schenkingen in het verleden gedaan, onbekendheid met 
het erfrecht, gebrekkig vertrouwen in de erfgenaam die, 
die financiën beheert, maar vooral slechte en indirecte 
communicatie.

Nabestaandenbegeleiding is een onafhankelijke en profes-
sionele dienst, waardoor conflicten vaak kunnen worden 
vermeden of opgelost..

Nicole Kuijstermans, 38 jaar, 
verloor haar alleenstaande broer:

Toen mijn broer plotseling overleed was dat een 
enorme schok. Hij was alleenstaand en had geen  
kinderen, dus ik wist dat er een heleboel geregeld 
moest gaan worden. Ik heb contact gezocht met 
De Werk BV en de situatie uitgelegd aan Jos van 
Workum. Hij beloofde me te helpen met de hele 
financiële rompslomp. Hij adviseerde me de tijd te 
nemen voor het regelen van de uitvaart. Daarna 
zouden we bij elkaar komen om alles in alle rust te 
bespreken. Dat gaf me rust. 

Na de uitvaart hebben we samen alles op een rij 
gezet. Jos verzamelde alle financiële administratie 
en stuurde me hiervan een helder overzicht. Hij 
adviseerde me over de mogelijkheden van het 
accepteren of verwerpen van de nalatenschap 
en heeft een notaris voor me gezocht. Hij heeft 
contact gehouden met de notaris en heeft de 
beneficiaire aanvaarding begeleid. Ook heeft hij 
alle lopende administratie voor me afgehandeld en 
me geholpen bij de verkoop van de woning en alle 
daarmee samenhangende financiën. Alles op een 
volledig transparante en betrokken manier.

Een overlijden is vreselijk. Alles kwam op me af en 
ik wist niet waar ik moest beginnen. Het is ontzet-
tend waardevol als je weet dat er een betrouwbaar 
en betrokken mens op de achtergrond met je 
meedenkt en je zaken uit handen neemt.


