Bewind plus
Mentorschap

Hier staan we
voor
Mijn Geldkompas is een toonaangevend
bureau voor budgetbeheer, bewindvoering
mentorschap en curatele voor cliënten met
een verstandelijke beperking.

Mijn Geldkompas

Door onze werkwijze worden wij (steeds
meer) gezien als een stichting die integriteit
hoog in het vaandel heeft, waar
medewerkers graag bij willen werken,
klanten graag diensten afnemen en waar
zorginstellingen graag mee samenwerken.
We zetten in op een meetbaar betere
kwaliteit.

Europalaan 16 - 2408 BG Alphen aan den Rijn

Dit uit zich in de kernwaarden
accuraat, klantgericht en toegankelijk

Waar zijn we goed in?
We willen jou als cliënt leren kennen. Anders kunnen
we moeilijk beslissingen voor je nemen. We hebben minimaal 6 x per jaar contact met elkaar. Met jou als cliënt
wordt veel in overleg gedaan. Jij weet tenslotte vaak
heel goed wat jij wil en prettig vindt. Het kan niet altijd
wat je wil, maar dat leggen we dan ook uit. We zijn
bijvoorbeeld ook aanwezig bij je zorgplanbespreking.

We bieden ook andere diensten aan :
• Budgetbeheer
• Bewind
• Mentorschap
• Curatele

De klant is tevreden

Bewind plus mentor
schap, wat is dat?

Bewind plus mentorschap is op veel punten hetzelfde
als curatele. Curatele is een maatregel die nog verder
gaat. Vooral als je deelneemt aan de maatschappij
met al haar risico’s. Een bewind-voerder regelt alles op
ﬁnancieel gebied en een mentor op gebied van welzijn.
De Rechtbank benoemt een bewindvoerder om de
cliënt te beschermen tegen te grote uitgaven, maar ook
tegen slechte invloeden van anderen die uitgaven willen doen met jouw geld bijvoorbeeld. Daarnaast beslist
de mentor over zaken die gaan over de verzorging,
begeleiding en behandeling.

Mijn Geldkompas
Heeft een medewerker in dienst die met name voor
de mentorschap en curatele is. De Rechtbank kent ons
goed en controleert ons ook regelmatig of wij de zaken
goed regelen voor degene die onder Bewind en Mentorschap gesteld is. Daar zijn we ook blij mee. We willen
graag laten zien dat alles goed verloopt.

Als we de afspraken nakomen en de zaken naar
verwachting goed geregeld hebben. Accuraat werken,
klantvriendelijk en transparant zijn met vakkundige
aanpak van zaken.
Bijvoorbeeld:

“Jullie leggen het zo goed uit allemaal.” —
cliënt
Wij werken goed samen met o.a. Ipse de Bruggen.
Er zijn veel cliënten die daar wonen en/of begeleiding
krijgen waar we diensten voor verrichten.

Wat kunnen we voor je
doen?
Het draait om jou….
Wij regelen alle zaken voor u/jou als klant. Daarbij
luisteren we goed naar uw/jouw wensen en zullen in
overleg met u/jou zorgdragen voor een goed beheer
en overzicht van zaken .
Je kunt veel meer lezen over Bewind en Mentorschap
bij de Rechtspraak.
( www.rechtspraak.nl)

Contact met ons
opnemen
Mijn Geldkompas
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn
Bezoek ons op internet:
https://mijngeldkompas.nl
0172 79 68 57
administratie@mijngeldkompas.nl

