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BEDRIJFSPLAN 

Wij zijn wij onze missie en passie 

Ahavah is een Hebreeuws woord dat gelijk staat aan woorden zoals geliefde, liefde, aanbedene, vriendschap 

maar ook het moment dat je vol lust naar je partner kijkt en het moment daar is dat je met je partner het 

ultieme wilt doen.  

 

Wij zijn wij de eigenaar 

De eigenaar van Ahavah is ook bestuurder bij Stichting CORE, Stichting TREE en de Geloofscoach in Arnhem. 

Stichting CORE is een politieke organisatie die zich specifiek inzet voor de basisbehoeften van de mens. 

Stichting CORE zet zich in voor verbetering van de journalistiek en de zorg. De Geloofscoach zet zich in voor de 

verbetering van de geestelijke welzijn van jouw. In beginsel zouden deze activiteiten van bewindvoering, 

curator en mentorschap onder stichting CORE moeten voelen. Alleen omdat de inhoudelijk behandelaar ook 

bestuurder is bij die stichting, ook al profiteert hij er niet van, scheen dat niet te mogen. Vandaar dat deze 

activiteiten onder de eenmanszaak vallen en niet onder de stichting. Dat neemt niet weg dat er een stevige 

samenwerking is tussen de organisaties. Dat kan ook voordelen hebben voor u als cliënt. 

 

Wie zijn wij ervaring onze achtergrond 

Ahavah wordt gerund door een ondernemende jurist en fiscalist. Tijdens en na zijn opleiding hield hij zich met 

name bezig met het opstellen van algemene voorwaarden, contracten, arbeids- en huurgeschillen, 

verzekeringsprobleem etc. De kern van die rechtsgebieden is ten eerste weten waar je het over hebt en ten 

tweede in staat zijn te kunnen onderhandelen. Bij het ontstaan van de transitievergoeding verdween de lol 

inzake het onderhandelen en is er een verdieping ontstaan met betrekking tot het publieksrecht. Geschillen 

met overheidsinstanties. Het valt op hoe laks de overheid is ten opzichte van haar inwoners en hoe zij niet in 

staat is tijdig te reageren. Van een testcasus is het veranderd in bijna dagelijkse kost. Het achterna zitten van de 

overheid of zij wel op tijd hebben gereageerd. Hier zit ook de winst voor de cliënt. De omschakeling tussen de 

keiharde jurist, de mens die zich irriteert aan het feit dat de overheid haar inwoners slecht behandeld en de 

persoon die geld kan ruiken. In sommige gevallen moet je beleefd zijn in sommige gevallen een gestrekt been.  

 

Wie zijn wij waarom bewindvoering 

Ahavah geloofd dat het goed is dat er mensen zijn die voor mensen opkomen die het zelf niet kunnen. Het 

hoeft niet altijd jouw schuld te zijn dat je in de schulden zit of niet met je geld om kan gaan. Soms heb je 

gewoon een steun nodig. Een steun die zegt, laat mij maar even. Het is dus niet het doel om rijk van je te 

worden. Ahavah wilt je verder op weg helpen. 

 

Risico’s van onze onderneming 

Het grootste gevaar is dat er meer tijd aan je besteed wordt dan dat er vergoed wordt. Dat is ons risico. Dat 

noemen we passie. We laten je niet barsten. We regelen het voor je. Dat is onze taak. Verder heeft deze 

onderneming geen kosten omdat we in ruil voor de tijd van Ahavah gebruik mogen maken van het kantoor van 

Stichting CORE. 

 

In geval van ziekte of overlijden van de behandelaar 

Op dit moment hebben we meerdere opties die benaderd kunnen worden in het geval dat de behandelaar ziek 

wordt of overlijdt. 


