Januari 2021 , Jaargang 7

NIEUWSBRIEF MIJN GELDKOMPAS
Mijn Geldkompas geeft een nieuwsbrief uit voor bewindvoerders, mentoren, curatoren en
naastbetrokkenen van haar cliënten. De nieuwsbrief wordt ook gezonden aan Raad van bestuur,
directeuren, zorgmanagers en woonlocaties van Ipse de Bruggen.
Deze keer vroeg in het jaar, omdat er genoeg actuele zaken zijn te melden. Inmiddels is begonnen in
Nederland met vaccineren tegen Covid19, ook bij zorginstellingen ,waaronder Ipse de Bruggen. Mijn
Geldkompas is van 56 cliënten ook wettelijk vertegenwoordiger op zorginhoudelijk gebied, dus
mentor of curator. Wij zijn gevraagd toestemming te geven voor de eerste cliënten om gevaccineerd
te worden. Mijn Geldkompas steunt het advies om cliënten te laten vaccineren wanneer er geen
contra-indicaties zijn.

Inhoud van deze nieuwsbrief
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•
•
•
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Mijn Geldkompas in corona tijd
Begrotingen cliënten en uitgaven
Verandering van dossiersoftware leverancier
Samenstelling bestuur Mijn Geldkompas
Duurzaamheid

Aangepast werken bij Mijn Geldkompas in corona tijd
Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de uitbraak van het corona virus. De ingestelde
maatregelen door de overheid hebben directe invloed op het dagelijks leven en ook op het werken.
Dit heeft gemaakt dat bij Mijn Geldkompas afspraken zijn gemaakt hoe we op een veilige manier ons
werk goed kunnen blijven doen. Cliënten en hun omgeving zullen daar ongetwijfeld iets van gemerkt
hebben. Zo hebben we de afspraken om op bezoek te gaan bij cliënten moeten aanpassen. Onze
systemen zijn ingericht op thuiswerken en volgens een wisselend schema gebeurt dat al vanaf maart
vorig jaar.
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Een thuiswerkplek is gefaciliteerd voor de medewerkers om voor de wat langere termijn
vergelijkbare werkomstandigheden als kantoor te creëren. De dienstverlening naar de cliënt en
betrokkenen toe gaat evenwel gewoon door zoals u dit gewend bent. Contact via beeldbellen
gebruiken we nu veel om elkaar te spreken en ook te zien. We ondersteunen de begeleiding van de
woonlocaties met onze expertise waar we kunnen zodat zij meer tijd hebben om de zorg te kunnen
leveren die gevraagd wordt. Dat brengt me op het volgende punt

Uitgaven ten behoeve van cliënten door begeleiding woonlocaties minimaal
Meer tijd voor zorg op de woonlocatie; minder voorfinanciering door Ipse de Bruggen; meer inzicht
voor een beter beheer voor Mijn Geldkompas.
We hebben goede afspraken gemaakt met Ipse de Bruggen, over hoe we het betalen van de uitgaven
voor cliënten door begeleiding zo minimaal mogelijk kunnen laten zijn.
In een overleg met de FA (Financiële Administratie) en een aantal kasondersteuners is afgesproken
dat Mijn Geldkompas (voor de bij hun aangesloten cliënten) zoveel mogelijk de betalingen doet die
zijn afgesproken in de goedgekeurde begroting. In de praktijk betekent dit dat facturen naar Mijn
Geldkompas gaan; daar betaald worden en verwerkt worden. Begeleiding hoeft dit niet meer in te
boeken in het WebKasBankBoek en Ipse de Bruggen hoeft minder voor te schieten. Een minimaal
aantal zaken wordt nog wel begroot en bijgehouden in het WebKasBankBoek, zoals zakgeld,
persoonlijke verzorging.
Mijn Geldkompas wil de cliënt en het systeem daaromheen zo goed mogelijk van dienst zijn, ook in
de toekomst. Het volgende punt zal daar toe bij gaan dragen.

Per 1 april 2021 andere dossiersoftware bij Mijn Geldkompas

Na 6 jaar gebruik te hebben gemaakt van Bizon, gaan we per 1 april over op het gebruik van OnView
als dossier softwareleverancier. Hoofdoverweging is dat we met OnView verwachten de klant nog
beter van dienst te kunnen zijn. De voorbereidingen voor de overgang zijn inmiddels in volle gang. U
zult weinig merken van deze overgang, behalve dan dat er in de nabije toekomst meer mogelijk is
voor de bewindvoerder/ curator thuis als ook voor cliënten die bijvoorbeeld een leefgeldrekening
zelf kunnen beheren. Zo komt er een mogelijkheid dat u kunt inloggen in het systeem, om voor de
cliënt/familielid waar u bewindvoerder/curator van bent inzicht te krijgen in de financiën en andere
zaken. Dit bevordert de transparantie en de dienstverlening naar u toe.
U zult daar nog apart bericht over krijgen wanneer deze mogelijkheid ingesteld gaat worden. Eerst
moeten we zelf even wennen aan het nieuwe systeem.

Samenstelling bestuur Mijn Geldkompas
Per 1 januari 2021 is dhr. Marcel Janssen teruggetreden als bestuurslid van Mijn Geldkompas. In de
laatste bestuursvergadering van 2020 is afscheid genomen van hem. Veel dank zijn we hem
verschuldigd voor zijn inzet en bijdrage voor Mijn Geldkompas vanaf het begin in 2015. Wanneer de
omstandigheden het toe laten, zullen we op een feestelijke manier afscheid van hem gaan nemen.
Per bovenstaande datum bestaat het bestuur van Mijn Geldkompas uit 5 leden.
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Bijdrage aan duurzaamheid
Mijn Geldkompas is in 2020 gaan werken met boekjes waarin aantekeningen gemaakt worden die
uitwisbaar zijn. Dat maakt de boekjes herbruikbaar. Er zullen geen kladblokken meer besteld worden
van papier. Iedere bezoeker van Mijn Geldkompas op kantoor krijgt zo’n boekje mee. Daarnaast
zullen wij de boekjes uitdelen aan relaties en bij bezoeken aan de cliënten die bij ons zijn
aangesloten.

Als laatste
U heeft zojuist de nieuwsbrief gelezen van Mijn Geldkompas. Zijn er onderwerpen waarover u meer
wilt weten dan in deze nieuwsbrief staat, of andere onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, laat
het ons dan weten. Deze nieuwsbrief is namelijk voor u. U kunt ons bereiken via
administratie@mijngeldkompas.nl en u kunt op de website meer lezen over ons en daar ook een
reactie geven of vraag stellen. De nieuwsbrief is ook terug te lezen op www.mijngeldkompas.nl
Houd u de website overigens in de gaten, deze gaat in de komende maanden een “facelift” krijgen.

Tot de volgende nieuwsbrief,
Namens medewerkers en bestuur van Mijn Geldkompas,
Hartelijke groet,
Huib van Vliet
Directeur
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