Jaargang 5, najaar

NIEUWSBRIEF MIJN GELDKOMPAS

Mijn Geldkompas geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit voor bewindvoerders, mentoren,
curatoren en naastbetrokkenen van haar cliënten. Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2019. Deze keer
wat uitgebreider omdat het 5-jarig bestaan van de Stichting daartoe wat mij betreft aanleiding geeft.
De nieuwsbrief wordt ook gezonden aan Raad van bestuur, directeuren, zorgmanagers en
woonlocaties van Ipse de Bruggen als ook Ipse de Bruggen Maatwerk.
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Inleiding
Jaargang 5 alweer. We realiseren ons dat Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering, Curatele, ook
genoemd Mijn Geldkompas in de afgelopen 5 jaar veel heeft kunnen betekenen voor de cliënten die
bij ons zijn aangesloten (geweest). We horen nog regelmatig de vraag: “Zijn jullie nu een onderdeel
van Ipse de Bruggen of niet?” . Het antwoord daarop is “nee”. We begrijpen wel dat die gedachte of
vraag nog wel eens opduikt. Tenslotte zijn veel cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen ook
aangesloten bij Mijn Geldkompas. Ipse de Bruggen is wel een goede samenwerkingspartner van Mijn
Geldkompas. We hoop dat dat nog lange tijd zo zal blijven.
Overigens zijn er ook cliënten uit andere instellingen die bij Mijn Geldkompas zijn aangesloten. Een
toename in aanmeldingen is te zien vanuit de ambulante begeleiding in gemeentes, waarbij we
samenwerken met Ipse de Bruggen Maatwerk. Het betreft hier veelal beschermingsbewind,
mentorschap en curatele.

Werkomgeving Mijn Geldkompas
In 2015 is Stichting BBC begonnen te werken in Zwammerdam, aan de rand van landgoed Hooge
Burch. Toen Hooge Burch nog een in-service opleiding had tot Z- verpleegkundige, konden de
studenten/medewerkers daar voor een lage huur wonen. Stichting BBC heeft twee van die huisjes
gehuurd van Ipse de Bruggen en de ruimtes aangepast om daar te kunnen werken. Dat is tot 2019 de
werkomgeving geweest van de Stichting.
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Zwammerdam

Inmiddels zijn we begin 2019 verhuisd naar Alphen aan den Rijn. U heeft daar in vorige
nieuwsbrieven over kunnen lezen.

Alphen aan den Rijn

Van BBC naar Mijn Geldkompas.
In de afgelopen vijf jaar is de Stichting aan veranderingen onderhevig geweest. Inspelen op de
veranderende omgeving en ook regelgeving zijn daar de voornaamste redenen van. Zoals elke
organisatie kennen wij ook verloop van cliënten. Zo zijn er elk jaar wel een aantal cliënten die
overlijden, en ook nieuwe aanmeldingen mogen we verwelkomen.
In 2017 heeft de Stichting een nieuwe werknaam gekregen “Mijn Geldkompas”. Een andere huisstijl,
nieuw logo en een website zijn geïntroduceerd.
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In de afgelopen vijf jaren hebben we geconstateerd dat de kwaliteitseisen vanuit de Rechtspraak en
de Branchevereniging voor het uitoefenen van een goed inkomensbeheer en ook goed wettelijk
vertegenwoordiger schap hoog zijn. Terecht in mijn ogen. Mijn Geldkompas voldoet aan deze hoge
kwaliteitseisen en daar werken we ook hard voor.

Mijn Geldkompas als inkomensbeheerder of wettelijk vertegenwoordiger
De stichting heeft een grove tweedeling in diensten die zij aanbieden:
-

Verzorgen van budgetbeheer voor cliënten die een bewindvoerder of curator hebben ( of
voor cliënten die handelingsbekwaam zijn). Dit zijn er ongeveer 700.

-

Optreden als bewindvoerder, curator, mentor. Dit zijn er ongeveer 500.

Alhoewel de Stichting in 2015 de naam heeft gekregen Stichting Budgetbeheer, Bewindvoering,
Curatele, heeft het tot eind 2016 geduurd voordat de dienst Curatele werd aangeboden. Naast het
zorgen voor de financiën van aangesloten cliënten werd de zorginhoudelijke verantwoording voor de
cliënt door de Rechtbank toegewezen aan Stichting BBC wanneer daar om verzocht werd. Een
medewerker met de juiste opleidingseisen en ervaring werd aangetrokken. Inmiddels is eind 2018
een tweede medewerker voor de Welzijnszaken aangetrokken. Naast de curatele dossiers ontvangen
we aanmeldingen voor mentorschap, wat we uiteraard ook verzorgen voor cliënten. Naast
bovengenoemde nieuwe diensten heeft Mijn Geldkompas in de afgelopen jaren de dienstverlening
uitgebreid met bijvoorbeeld : het verzorgen van administratie van de PGB; problematische schulden
dossiers; curatele met jeugdhulpverlening.
Wist u dat veel bewindvoerders, mentoren, curatoren die op leeftijd komen en alle zaken voor hun
kind/familielid moeten regelen voor de Rechtspraak, verzoeken aan Mijn Geldkompas of wij dat over
willen nemen? Dat komt vaak voor als Mijn Geldkompas al lange tijd naar tevredenheid
budgetbeheer heeft verzorgd voor de bewindvoerder of curator. Ook als u geen eerdere ervaring
met Mijn Geldkompas heeft, zijn wij uiteraard bereid zaken van u over te nemen als u dit wenst.
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Jaarlijkse Cliëntbegroting
De afgelopen vijf jaar heeft de Stichting aandacht besteed aan de individuele cliënt begroting voor
het daaropvolgende jaar. Als bewindvoerder/curator vinden wij het van belang dat van te voren
helder is wat ‘het speelveld’ is voor de cliënt waar het gaat om uitgaven. Als Budgetbeheerder voor
bewindvoerders/curatoren willen wij van dienst zijn om inzichtelijk te maken wat de speelruimte
voor de cliënt kan zijn voor het komende jaar qua uitgaven. We zijn continu scherp op aanpassingen
om het de klant en de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

Een voorbeeld daarvan is dat vanaf 2018 de uitgaven op de woongroepen van Ipse de Bruggen die
via de webkas gaan van te voren door Mijn Geldkompas ingevuld worden als begroting voor het
volgende jaar. De uitgaven op de woningen maken immers een klein deel uit van de totale begroting
van dat jaar voor de cliënt. Dit doen we voor zowel de cliënten waar wij budgetbeheer voor
verzorgen als voor de cliënten waar wij de bewindvoerder/curator voor zijn.
De bewindvoerder of curator geeft goedkeuring voor de totale begroting van het volgende jaar. Bij
budgetbeheer is dat dus niet Mijn Geldkompas. Wij regelen wel de goedkeuring van de
bewindvoerder/curator voor die totale begroting. Wanneer Mijn Geldkompas de bewindvoerder of
curator is, geeft de directeur van Mijn Geldkompas goedkeuring voor de begroting.
Voor wat betreft de uitgaven via de webkas binnen Ipse de Bruggen hebben we overleg met de FA en
begeleiding van de woonlocaties.

Medewerkers en Bestuur Mijn Geldkompas
De Stichting heeft een bestuur die zes keer per jaar bijeen komt met de directeur om de lopende
zaken te bespreken en mede het beleid voor de Stichting te bepalen. In de afgelopen vijf jaren zijn er
nieuwe leden bijgekomen en andere leden uitgetreden. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf
personen.
Het personeelsbestand van de Stichting is in de jaren ook veranderd, zowel in samenstelling als in
aantal. Zoals eerder gemeld zijn er ook medewerkers in dienst gekomen voor de afdeling ‘welzijn’.
Daarnaast zijn er wat wisselingen en uitbreiding geweest in medewerkers. Van de 12 medewerkers
die de Stichting momenteel in dienst heeft zijn er 7 die vanaf het begin in 2015 bij de Stichting
werken.
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Tarieven voor de dienstverlening
Wanneer Mijn Geldkompas bewindvoerder, curator, mentor is van een cliënt, dan hanteren wij de
tarieven die de Rechtspraak daarvoor afgeeft. Deze tarieven kunnen door de Rechtspraak
geïndexeerd worden. Dit zullen wij dan ook volgen. Een uitzondering daarop zijn de kosten voor
beschermingsbewind wanneer de cliënt binnen een instelling woonachtig is. Hier hanteren wij een
beduidend lager tarief voor.
De tarieven voor inkomensbeheer ( budgetbeheer en basisadministratie (uitlopend)) bepaalt het
bestuur van Mijn Geldkompas jaarlijks. Voor 2020 is besloten de laatste indexering van de
Rechtspraak toe te passen, en dat is een verhoging van 1,8898%. De tarieven voor 2020 zijn op de
website te zien en te downloaden.
Tot slot
Het is goed om te zien dat we met onze kwaliteiten en inzet een bijdrage leveren aan een
overzichtelijk en kwalitatief goed functioneren van anderen in de maatschappij, zowel op gebied van
financiën als op gebied van welzijn. In de komende jaren willen we onze dienstverlening op een hoog
peil houden waarbij we het werken voor en met deze bijzondere doelgroep verder tot een
specialisatie willen maken.
Mijn Geldkompas weet dat zaken ingewikkeld kunnen zijn waar het gaat om regel- en wetgeving.
Wanneer u vragen heeft, inlichtingen wilt dan kunt u contact opnemen met ons. 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 terug te lezen op www.mijngeldkompas.nl

Namens medewerkers en bestuur van Mijn Geldkompas,
Hartelijke groet,

Huib van Vliet
Directeur Mijn Geldkompas
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