
Vijfjaarlijkse evaluatie

BM/CB/MB-nummer

Naam betrokkene

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Naam

Postadres

Telefoonnummer

e-mail

Om welke reden is de  
maatregel ingesteld?

Is de situatie verbeterd, 
verslechterd of onveranderd 

in vergelijking met de situ-
atie tijdens het instellen van 
de maatregel? Motiveer uw 

antwoord.

Hebben zich in de  
afgelopen vijf jaar bijzondere  
gebeurtenissen voorgedaan 
die van invloed zijn geweest 
op de fysieke, geestelijke of 

financiële toestand van de  
betrokkene?  

Zo ja, welke zijn dit?

Wat is de huidige woonsituatie 
van de betrokkene?

 

Gegevens curator/bewindvoerder/mentor

Instelling maatregel

Verloop maatregel
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Contact

 

Toekomstbeeld

 

 
 
 
 
 
 
 

Heeft u de zelfredzaamheid 
van de betrokkene de  

afgelopen vijf jaar bevorderd? 
Zo ja: hoe?

Op welke wijze en met welke 
frequentie is er contact  

met de betrokkene?  
Hoe verloopt dit contact?  

Motiveer uw antwoord.

Indien van toepassing: hoe 
verloopt het contact/samen-

werking met de andere  
bewindvoerder/mentor?

Verwacht u dat de situatie 
in de komende vijf jaar zal 

verbeteren, verslechteren of 
onveranderd  

zal blijven? Motiveer uw 
antwoord.

Hoe bent u van plan de zelf-
redzaamheid in de komende 

vijf jaar te bevorderen?

Verwacht u de komende vijf 
jaar werkzaam te blijven als 

curator/bewindvoerder/mentor  
van de betrokkene? Zo niet, 

motiveer uw antwoord.
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Acht u de maatregel nog 
geschikt in deze omvang en 

vorm? Motiveer uw antwoord.  
 

Dient de maatregel voort te 
duren? Motiveer uw antwoord. 

 
 
 
 

Kan volstaan worden met een 
lichtere maatregel? (Alleen 

invullen bij curatele)  
Motiveer uw antwoord.

Indien kan worden volstaan 
met een lichtere maatregel, 

welke maatregel(en) moet(en)  
dat volgens u zijn? Motiveer 

uw antwoord

Is een verder strekkende maat-
regel noodzakelijk? (Alleen 

invullen bij bewind en/of 
mentorschap)

.

Is dit verslag besproken met 
de betrokkene?  

Zo niet, motiveer uw antwoord.

Is betrokkene in staat  
zijn/haar mening te uiten over 

het bovenstaande?  
Motiveer uw antwoord.

Voortzetting

 

Mening betrokkene

Indien betrokkene in staat is zijn/haar mening over het bovenstaande te uiten,  
dient u de volgende pagina door hem/haar te laten invullen.
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Heeft u nog andere  
opmerkingen?

Plaats

Datum

 
Handtekening /curator/bewind-

voerder/mentor

Bent u het eens met de 
antwoorden die hiervoor zijn 

gegeven?

Zo nee, waarom niet? 

 
 

Naam betrokkene

Plaats

Datum

Handtekening betrokkene

Opmerkingen

Ondertekening

 

Invulgedeelte voor betrokkene

Svp aankruisen wat van toepassing is.

Indien betrokkene in staat is om zijn/haar mening te uiten over het voorgaande, dient de  
curator/bewindvoerder/mentor de navolgende vraag aan hem/haar ter beantwoording voor te leggen.

□ Ja □ Nee
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