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 Najaar 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 verstuurd aan Raad van bestuur, 

directeuren, zorgmanagers en woonlocaties van Ipse de Bruggen, WMO maatwerk. 

 

Bij Mijn Geldkompas merken wij, net als de rest van Nederland, de gevolgen van de nog steeds onder 

ons zijnde coronapandemie. Het zijn bijzondere tijden waarin we goede afspraken moeten maken 

met elkaar om zo veilig en gezond mogelijk te kunnen blijven werken. Het thuiswerken heeft een 

vaste plek gekregen bij Mijn Geldkompas inmiddels.  

In deze nieuwsbrief kunt u zaken lezen over ontwikkelingen die bij Mijn Geldkompas zijn geweest en 

ook nog gaan komen. De komende jaren willen wij ons verder ontwikkelen in de diensten die we 

aanbieden en daar zijn mooie initiatieven voor in de maak. Vanuit mijn plek wens ik u alvast goede 

feestdagen toe en een inspiratievol begin van het nieuwe jaar in gezondheid. Het blijkt maar eens te 

meer dat gezondheid een groot goed is wat we moeten verdedigen en koesteren. 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
• Tarieven 2022 

• Begrotingen/ budgetplannen cliënten en uitgaven 2022 

• Verandering van dossiersoftware leverancier 

• Strategiedag Mijn Geldkompas  

• Overstap naar een nieuwe CAO voor Mijn Geldkompas 

 

 

Tarieven 2022 en indexering vanuit de rechtspraak.  

 

In November 2021 zijn de tarieven per 1 januari 2022 door de Rechtspraak bekendgemaakt waar het 

curatele, mentorschap en beschermingsbewind betreft. Eerder heeft Mijn Geldkompas besloten de 

indexering van de Rechtspraak te volgen voor al haar producten. Deze indexering is voor 2022 

vastgesteld op 4,8779%. Voor 2022 zullen de tarieven voor bewindvoering binnen een zorginstelling 

verhoogd worden om te kunnen (blijven) werken volgens de kwaliteitseisen van de Rechtspraak. 

Deze tarieven zullen alsnog 20% lager liggen dan de tarieven voor beschermingsbewind buiten een 

zorginstelling. 

Deze indexering van 4,8779% wordt door Mijn Geldkompas ook toegepast op de tarieven voor 

basisadministratie ( uitlopend ) en budgetbeheer. Binnenkort kunt u de nieuwe tarieven vinden op 

onze website. Bent u aangesloten bij Mijn Geldkompas dan zal het nieuwe tarief ook deel uitmaken 

van de begroting/budgetplan voor 2022. 
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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, tegenwoordig “budgetplan” genaamd.  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/ gebudgetteerd 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. De begroting/ budgetplan voor 2022 

gaat daarom uit van zo min mogelijk uitgaven via de webkas plaats te laten hebben. 

 

OnView als dossiersoftware bij Mijn Geldkompas  
 

 
Zoals elk begin met iets nieuws aanloopproblemen met zich mee brengt, is dat hier niet anders. Een 

nieuw systeem met een andere werkwijze vergt tijd om onder de knie te krijgen. Dat vraagt veel van 

onze medewerkers maar ik constateer dat iedereen een grote inzet toont waarbij de voordelen van 

het nieuwe systeem steeds meer zichtbaar worden. 

Voor de cliënten en hun betrokkenen of bewindvoerder/curator ( bij budgetbeheer) is het de 

bedoeling dat de dienstverlening naar hun toe transparanter wordt waarbij we ons laten 

ondersteunen door de digitale kracht van het nieuwe systeem. Zo willen we inzage geven in zaken 

van het dossier van betreffende cliënt. Middels een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen 

bewindvoerders/curatoren inzage krijgen in het betreffende dossier. De uitrol is inmiddels op gang 

gekomen daarvan.  

 

 

Strategie Mijn Geldkompas 

 
De komende jaren willen wij meer bekendheid krijgen; onze dienstverlening uitbreiden;  onze 

specialisatie op gebied van welzijn ( mentorschap en curatele) en financiën ( beschermingsbewind) 

laten zien en kenbaar maken aan gemeentes en zorgaanbieders. In 2020 zijn de plannen daarvoor in 

de “koelkast” gezet vanwege het feit dat er minder activiteit was vanwege de Covid19. In september 
van dit jaar hebben we met alle medewerkers en bestuur een strategiedag gehad in Noordwijk bij de 

Baak. Naast dat het goed en leuk was elkaar te ontmoeten hebben we een aantal zaken besproken 

en vastgelegd voor de komende jaren waar Mijn Geldkompas wil zijn en hoe we daar kunnen komen. 
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Nieuwe CAO voor Mijn Geldkompas                                 

 
 Per 1 januari 2022 zal Mijn Geldkompas een andere, meer 

passende CAO gaan hanteren dan de huidige ( CAO 

Gehandicaptenzorg). De CAO Sociaal Werk, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening zal voor de medewerkers meer zijn 

toegesneden op de werkzaamheden die verricht worden en de 

diensten die we aanbieden. Het draagt bij aan het positioneren in de 

markt van Mijn Geldkompas. U zult hier verder niets van merken.  

 

 

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 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 

 

Namens medewerkers en bestuur van Mijn Geldkompas, 

 

Hartelijke groet, 

 

Huib van Vliet 

Directeur  
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