
Mijn Geldkompas is een toonaangevend 
bureau voor bewind,mentorschap en 
curatele voor cliënten met een
verstandelijke beperking. Ook verzorgen
wij inkomensbeheer. 

Dit uit zich in de kernwaarden
accuraat, klantgericht en toegankelijk

Door onze werkwijze worden wij gezien
als een stichting die integriteit hoog in
het vaandel heeft, waar medewerkers
graag bij willen werken, klanten graag 
diensten afnemen en waar
zorginstellingen graag mee
samenwerken. We zetten in op een 
meetbaar betere kwaliteit. 
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Bewind plus mentor
schap, wat is dat?

De rechter benoemt een bewindvoerder en mentor. 
Hij vindt dan dat jij niet goed voor je geld kunt zorgen 
en ook dat je niet goed kunt beslissen over je eigen 
verzorging, verpleging en begeleiding.
De bewindvoerder regelt alles op financieel gebied
voor jou en een mentor op gebied van jouw welzijn.

Mijn Geldkompas
heeft bewindvoerders en mentoren in dienst. De 
Rechtbank kent ons goed en controleert ons ook 
jaarlijks of wij de zaken goed regelen voor degene
die onder Bewind en Mentorschap gesteld is. Daar
zijn we ook blij mee. We willen graag laten zien dat 
alles goed verloopt. Wij werken goed samen met
o.a. WMO Maatwerk van Ipse de Bruggen.

Waar zijn we goed in?

We hebben ervaring in het werken met en voor 
mensen met een verstandelijke beperking. We 
willen jou leren kennen, anders kunnen we moeilijk 
beslissingen voor je nemen. We hebben minimaal
6 x per jaar contact met elkaar. Met jou wordt veel
in overleg gedaan. Jij weet tenslotte vaak heel goed
wat jij wil en prettig vindt. Het kan niet altijd wat je
wil, maar dat leggen we dan ook uit. We zijn 
bijvoorbeeld ook aanwezig bij je zorgplan-
bespreking.

Je mag van ons verwachten dat
we de afspraken nakomen en de zaken naar 
verwachting goed geregeld hebben; nauwkeurig  
werken; we bereikbaar zijn volgens afspraken;
goed voor jouw belangen opkomen.

Bijvoorbeeld:

“Jullie leggen het zo goed uit allemaal.” —  
cliënt

We bieden ook andere diensten aan :

• Bewind

• Bewind plus Mentorschap

• Curatele

• Inkomensbeheer

• PGB administratie

Wat kunnen we voor je 
doen?

Het draait om jou….
Wij regelen alle zaken voor jou. Daarbij luisteren
we goed naar jouw wensen en zullen in overleg
met jou zorgdragen voor een goed beheer en
overzicht van zaken. 

Je kunt veel meer lezen over Bewind en Mentorschap 
bij de Rechtspraak. (www.rechtspraak.nl) 

Contact met ons 
opnemen

Mijn Geldkompas
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Kijk eens op onze website:
www.mijngeldkompas.nl
0172 - 79 68 57
administratie@mijngeldkompas.nl


