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 Voorjaar 2022 , Jaargang 8       

 

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. 

 

Nu de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor Nederland steeds minder een stempel drukken op 

ons werken en de inrichting daarvan, merken wij dit ook waar het gaat om plannen maken en 

bijvoorbeeld fysieke bezoeken afleggen aan cliënten en begeleiding van de verschillende 

zorginstellingen en organisaties. We zijn daar blij mee en het geeft energie om de toekomst in te 

gaan. Daar waar in 2021 een grote stap is gezet door de overgang naar een andere CAO, zal in 2022 

een volgende stap gezet worden in het proces om Mijn Geldkompas beter in de markt te zetten 

teneinde een kwalitatief goede dienstverlening te blijven aanbieden. 

Er komt een uitbreiding van medewerkers binnen onze organisatie in de vorm van bewindvoerders; 

er komt een vacature voor administratief medewerker/assistent bewindvoerder. 

Binnen het bestuur van Mijn Geldkompas is eveneens een vacature ontstaan. U leest hieronder meer 

over onder andere deze zaken. 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
• Veranderingen functies en verdeling werkzaamheden binnen Mijn Geldkompas 

• Vacature administratief medewerker/assistent bewindvoerder 

• Vacature bestuurslid 

• Belastingaangifte 2021 

• Website Mijn Geldkompas  

 

Uitbreiding medewerkers en verdeling werkzaamheden.  
 

Per 1 Mei 2022 zullen er 2 medewerkers als bewindvoerder werkzaam zijn bij Mijn Geldkompas. 

Deze zijn via interne sollicitatie aangenomen vanuit de huidige assistent bewindvoerders / admini- 

stratief medewerkers. Samen met de al in dienst zijnde medewerkers voor mentorschap en curatele 

zullen zij de wettelijk vertegenwoordigerschappen voor Mijn Geldkompas gaan beheren. Dat zijn er 

momenteel ruim 500. We zien een toename in de aanmeldingen voor bewind, mentorschap of 

curatele en verwachten dat deze trend doorzet. Vandaar deze verandering bij ons. De 

bewindvoerders worden overigens door de rechter benoemd nadat een verzoek daartoe is ingediend 

(door Mijn Geldkompas). Zij moeten namelijk aan de gestelde opleidings- en kwaliteitseisen voldoen. 

Alle communicatie met cliënten zelf, die onder bewind zijn gesteld, gaat voortaan via de 

bewindvoerder. Dit zijn cliënten die zelfstandig bellen, mailen of appen. Voor een aantal van deze 

cliënten zal er dus een nieuw contactpersoon komen. De betreffende cliënten zullen hiervan 

persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Voor cliënten die curatele of mentorschap hebben was de 

communicatie al direct met de curator/mentor van Mijn Geldkompas. 
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Naast de dossiers curatele, mentorschap en bewind beheert Mijn Geldkompas 575 dossiers 

inkomensbeheer. Deze dossiers kennen een opdrachtgever in de vorm van een curator of 

bewindvoerder of de cliënt zelf. 

 

Vacature Administratief medewerker/ assistent bewindvoerder 
 

Er komt 1 vacature beschikbaar voor administratief medewerker/assistent bewindvoerder bij Mijn 

Geldkompas. Binnenkort zal de vacature worden uitgezet. Ben je zelf geïnteresseerd of ken je iemand 

die dit werk leuk vindt en aan de opleidingseisen voldoet, laat het ons weten. Naast affiniteit met de 

doelgroep van verstandelijk beperkten moet je minimaal een opleiding op MBO-4 niveau hebben of 

Havo als vooropleiding.  

 

Vacature bestuurslid  

 
Het bestuur van Mijn Geldkompas bestaat uit 5 personen. Door uittreden van een bestuurslid is er 

een vacature ontstaan. Deze bevlogen groep mensen heeft een connectie met de doelgroep 

verstandelijk beperkten en vindt het leuk en leerzaam om, samen met directeur en medewerkers,  

beleid uit te zetten voor de Stichting. Er zijn verschillende aandachtsgebieden in het bestuur die 

worden ingevuld met de expertise van betreffend bestuurslid. Voor nu zoeken wij een persoon die 

ongeveer 5 x per jaar een bijdrage wil leveren tijdens de bestuursvergadering. Een wens is dat de 

vacature wordt opgevuld door iemand die ervaring en kwalificaties heeft op zorggebied (welzijn). 

Reacties kunnen gestuurd worden naar de voorzitter van het bestuur dhr. Frans Kroon. Emailadres is 

frans.kroon@mijngeldkompas.nl 

U kunt uw reactie ook sturen naar ondergetekende. Ik zal deze dan doorsturen. 

huib.van.vliet@mijngeldkompas.nl 

  

Belastingaangifte budgetbeheer cliënten over 2021  
 

Elk voorjaar zijn er werkzaamheden als Rekening en Verantwoording indienen bij de Rechtbank en 

aangifte inkomstenbelasting die verzorgd moeten worden. Wellicht heeft u een machtigingsverzoek 

van onze kant gekregen voor het invullen van de inkomstenbelastingen. Het is elk jaar een hele klus; 

met de machtigingen verwachten we een efficiency slag te kunnen maken. Mocht u nog zaken willen 

aanleveren betreffende de inkomstenbelasting van uw kind/familielid waarvoor u het pakket 

budgetbeheer heeft afgesloten bij ons, dan zien wij dat graag z.s.m. tegemoet.  

U kunt als bewindvoerder of curator Mijn Geldkompas verzoeken de Rekening en Verantwoording 

naar de Rechtbank voor u volledig te laten verzorgen. U controleert alleen en tekent. Hier worden 

wel extra kosten voor gerekend. Wanneer u dat wenst, kunt u dit laten weten aan de bij u bekende 

contactpersoon. 
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Website Mijn Geldkompas 

 
Een nieuwe , frisse indeling van de website van Mijn Geldkompas is aanstaande. We verwachten 

deze in mei te kunnen presenteren. We willen de gebruikers en bezoekers beter van dienst zijn. 

Cliënten en vertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld straks via de website inloggen op “mijn 
OnView”. Het gebruik van de website op de telefoon zal ook beter en makkelijker gaan. Houdt de 

website in de gaten! 

 

Als laatste 
 

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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