
Nu regelen. Nu rust. Straks rust.

Stichting regelen geeft rust

Zelf regisseren 
       en registreren



De Missie 
Hoe het leven loopt, dat weet niemand van tevoren. Maar vaak weet u wel hoe en met wie u 
belangrijke zaken zou willen regelen als u in een kwetsbare situatie terechtkomt. Bijvoorbeeld 
als uw gezondheid of uw geheugen u in de steek laat. 

De Stichting Regelen geeft Rust informeert u hoe u uw persoonlijke wensen en gedachten 
nu al zorgvuldig vast kunt leggen. Op het gebied van zorg, welzijn en financiën. Zo houdt 
u de regie over beslissingen, zeker in het geval u het zelf niet meer kunt. Dat geeft u én uw 
naasten rust.  

De Doelstelling 
De Stichting Regelen geeft Rust wil iedereen bewust maken van het belang essentiële zaken 
goed te regelen. Denk aan het regelen van uw geldzaken, welke huisvesting past als u niet 
meer alleen kunt wonen of wie u als mantelzorger wil hebben. Dat zorgt voor een fijner en 
rustiger leven nu, en duidelijkheid voor de toekomst. Voor u zelf, voor uw omgeving en voor 
alle betrokken (hulp)instanties. 
De stichting wil haar missie breed onder de aandacht brengen en nauwe contacten onder-
houden met relevante marktpartijen, zoals financiële instellingen, notarissen, zorginstanties 
et cetera. Ook deze partijen zijn zich steeds meer bewust van hun aandeel voor rust in de 
samenleving. Bovendien zien we een neveneffect: goede afspraken ontlasten de druk op 
hulpverlenende instanties.

De Pijlers
De Stichting werkt vanuit 3 pijlers:
1. Wat kunt u zelf regelen?
2. Wat kunt u samen met anderen regelen?
3. Wat moet u via de notaris regelen?
Door alle pijlers bewust en zorgvuldig in te vullen is het doel van de Stichting bereikt: 
U heeft Rust door te Regelen.
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