
 

 

 

 Uitgaven en inkomsten goed beheerd 

 

 “Een uitgestoken hand” (Lunet zorg kunst)  

 

Het is een hele geruststelling als de dagelijkse zorg voor een familielid of verwant in handen komt 

van de professionele medewerkers van Lunet zorg. Maar vaak volgt dan de vraag: hoe zit het met de 

persoonlijke financiën? Wie beheert het geld? De Stichting LUCA kan daarin bijstaan. Betrokken 

deskundigen helpen bij het beheer en de administratie van de gelden van de cliënten.  

Onafhankelijke stichting  

LUCA is een onafhankelijke stichting en maakt geen onderdeel uit van Lunet zorg.  Lunet zorg kan 

niet beschikken over de inkomsten en het vermogen van de cliënten van LUCA. 

LUCA werkt wel nauw samen met Lunet zorg om de dienstverlening te optimaliseren en de kosten 

voor de cliënten zo laag mogelijk te houden. Cliënten van Lunet zorg zijn niet verplicht gebruik te 

maken van de dienstverlening van LUCA. 



Beheer : Uitgaven tot een maximum  

Beheer en administratie wil zeggen dat LUCA de lopende administratieve en financiële zaken regelt 

en ervoor zorgt dat uitgaven gedaan kunnen worden.  

De cliënt of vertegenwoordiger is en blijft verantwoordelijk en informeert LUCA over waar de gelden 

van de cliënt aan besteed mogen worden. Dat gebeurt met behulp van een jaarlijkse persoonlijke 

begroting. In deze begroting is aangegeven wie welke uitgaven mag doen en tot welk bedrag. 

Daaronder vallen met name ook de persoonlijke uitgaven middels contant geld die door of via de 

cliëntbegeleiders gedaan worden, waaronder zakgeld voor de cliënt. 

Verantwoording  

LUCA legt verantwoording af aan de vertegenwoordiger. Van de inkomsten en uitgaven ontvangt de 

vertegenwoordiger iedere drie maanden een overzicht. Vertegenwoordigers, die bewindvoerder of 

curator zijn, moeten rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. De door LUCA 

verstrekte jaaroverzichten dienen mede als basis voor die verantwoording.  

Kwaliteitsbeheersing. 

De medewerkers van LUCA werken met moderne geautomatiseerde systemen en volgens standaard 

administratieve procedures. Daarmee wordt een hoog kwaliteitsniveau gehaald en de kans op 

fraude geminimaliseerd. 

LUCA hecht veel belang aan de tevredenheid van haar klanten: de cliënten en hun 

vertegenwoordigers. Er is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid. Opmerkingen waren: “er 

wordt ons veel uit handen genomen, ik heb minder rompslomp, minder zorgen voor ons, het is de 

laatste jaren steeds duidelijker en beter geworden”. 

Vergoeding  

De cliënt betaalt een vergoeding voor de werkzaamheden van LUCA. Het bestuur spant zich in om 

deze vergoeding zo laag mogelijk te houden. Dat lukt door de nauwe samenwerking met Lunet zorg 

en omdat LUCA geen winst hoeft te maken.  

Bent u geïnteresseerd ? 

Neem voor meer informatie gerust contact op met de administratie van Stichting Luca. Telefoon: 

088-5518177 Email: Luca@Lunetzorg.nl   

Of kijk op www.lunetzorg.nl/over-lunet-zorg treft u onder Gelieerde stichtingen LUCA aan. 


