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 Najaar 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. 

 

Het lijkt alweer zo lang geleden maar vorige jaar om deze tijd was corona, en de 

maatregelen van de overheid daaromtrent, nog niet voorbij. Inmiddels zijn we gewend aan 

het normale leven zonder de nadrukkelijke beperkingen van die corona pandemie. 

Opvallend toch om te merken hoe snel wij en mensen om ons heen de draad weer 

oppakken. Waar het gaat om dagelijks nieuws en ook dagelijkse zorgen: Corona heeft 

plaatsgemaakt voor de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne. De klok is inmiddels een 

uur teruggezet en plannen voor het volgende jaar worden gemaakt. 

 

  

Inhoud van deze nieuwsbrief 
• Tarieven 2023 Mijn Geldkompas 

• Budgetplannen 2023 voor cliënten 

• Vacature administratief medewerker/assistent bewindvoerder 

• Vacature bestuurslid 

• Website Mijn Geldkompas  

 

Tarieven 2023 Mijn Geldkompas                            

 

Voor de tarieven van de dossiers curatele, beschermingsbewind en mentorschap bepaalt de 

overheid elk jaar of en zo ja, hoeveel er geïndexeerd wordt. De indexering is een 

compensatie voor de duurder geworden zaken. Voor 2023 heeft de overheid deze 

indexering op 0% gezet. De brancheverenigingen van professionele curatoren, 

bewindvoerders, mentoren hebben afwijzend gereageerd op dit besluit. Zeker gezien de 

stijgende kosten voor veel zaken om ons heen. Vooralsnog betekent dit dat de tarieven voor 

deze diensten niet aangepast worden voor 2023. 

Mijn Geldkompas verzorgt ook inkomensbeheer ( voorheen ‘budgetbeheer’) voor externe 

bewindvoerders/curatoren. Het tarief voor dit product stijgt voor 2023 wel. Alle 

bewindvoerders/curatoren met pakket inkomensbeheer hebben hier een brief over 

gekregen per post. De nieuwe tarieven voor 2023 kunt u op de website vinden bij 

‘downloads’ . 
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Wist u dat u, als familiair bewindvoerder, mentor of curator een verzoek kan doen voor een 

jaarlijkse vergoeding ? Heeft u pakket ‘inkomensbeheer’ bij Mijn Geldkompas dan kunt u dit 

aangeven bij de contactpersoon van Mijn Geldkompas. Deze beloning is bepaald door de 

rechtspraak maar wordt betaald door de betreffende cliënt. 

Deze vergoeding is inclusief onkosten die u maakt als wettelijk vertegenwoordiger. Kosten 

voor het pakket budgetbeheer vallen hier bijvoorbeeld ook onder. De vergoedingen voor 

2023 zijn voor  

Familiair/ particuliere bewindvoerder    €    675,- 
Familiair/ particuliere mentor    €    675,- 
Familiair/ particuliere curator    € 1.217,- 
 

 

Budgetplan 2023 voor cliënten    
 

Met het gebruik van OnView als dossiersoftware zijn we ook overgegaan naar een andere 

benaming voor de begroting, namelijk ‘budgetplan’. Een andere naam voor hetzelfde. Met 
Ipse de bruggen zijn weer afspraken gemaakt over het zichtbaar maken van de 

goedgekeurde budgetplannen voor de cliënten aangesloten bij Mijn Geldkompas. Voor uw 

informatie nog even: Mijn Geldkompas heeft ongeveer 550 dossiers inkomensbeheer en 550 

dossiers curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Voor al deze aangesloten cliënten 

die bij Ipse de Bruggen wonen zal het goedgekeurde budgetplan door Ipse de bruggen in de 

webkas worden gezet daar waar het uitgaven betreft die de woonlocatie mag gaan doen. 

Alle andere uitgaven zijn niet zichtbaar voor de woonlocaties. 

We hebben er voor gekozen om de begeleiding van de woningen niet te belasten met de 

voorbereidende zaken voor het budgetplan van 2023. Zij kunnen de afgesproken bedragen 

in de webkas zien en in 2023 uitgaven gaan doen volgens de afspraken. 

 

Vacature Administratief medewerker/ assistent bewindvoerder 
 

De vacature voor administratief medewerker/assistent bewindvoerder is nog niet vervuld bij 

Mijn Geldkompas. Dat komt enerzijds doordat we nog niet de juiste kandidaat hebben 

gevonden ( we zijn kritisch ) en anderzijds door het binnen korte tijd weggaan van een 

aangenomen kandidaat. We hebben afgesproken rustig verder te zoeken.  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.  
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Vacature bestuurslid  

 
Deze is inmiddels vervuld. We zijn blij dhr. Ronald Zoutendijk per 1 december te mogen 

verwelkomen als bestuurslid van onze Stichting. 

  

Website Mijn Geldkompas 

 
We zijn trots onze vernieuwde website te mogen laten zien. Zo is er rekening mee gehouden 

dat de website veel op de mobiel wordt bekeken.  Er zijn mooie foto’s gemaakt van cliënten 
waar we voor werken. Van de medewerkers zijn ook foto’s gemaakt. Ik nodig u uit de site 

een keer te bezoeken. Naast de mogelijkheid voor cliënten en vertegenwoordigers te 

kunnen inloggen in een eigen portaal is er veel informatie te vinden op de website. Zowel in 

tekst als in downloads. Bij de ‘downloads’ vindt u bijvoorbeeld de vernieuwde folders van elk 
product aan. Deze nieuwsbrief en vacatures staan ook op de website. 

 

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. U kunt ons bereiken via 

administratie@mijngeldkompas.nl . 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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