
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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PGB, wat is dat?

PGB betekent Persoons Gebonden Budget. Dat 
betekent dat de zorg die je nodig hebt zelf ingekocht 
wordt. Dat wordt veelal gedaan door je ouder en/of 
wettelijk vertegenwoordiger. De Sociale Verzekerings 
Bank, die de gelden beheert van de PGB, controleert 
goed of alles volgens afspraak verloopt. Daar kunnen 
wij ondersteuning in bieden door de administratie 
te doen van het PGB. Elk ander pakket van Mijn 
Geldkompas kan aangevuld worden met het beheer
van je PGB.

Mijn Geldkompas  
werkt al lange tijd voor veel cliënten met een
verstandelijke beperking. De wettelijk vertegen-
woordiger kent ons goed en controleert ons ook 
regelmatig of wij de zaken goed regelen voor jou.
Als wij wettelijk vertegenwoordiger zijn controleert
de rechtbank ons. Daar zijn we blij mee, want we
willen graag laten zien dat alles goed verloopt.

Waar zijn we goed in?

We willen weten voor welke cliënt we bezig zijn.
We hebben daarom veel overleg met jou als dat kan, 
of met begeleiding op de woongroepen en met de 
wettelijk vertegenwoordiger. Die weten immers ook  
wat het beste voor je is. En natuurlijk doen we ons werk 
zorgvuldig en goed.

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:

“Een geruststellende gedachte dat 
jullie er zijn.” —  Ouder en wettelijk 
vertegenwoordiger

Veel cliënten waar we diensten voor verrichten wonen 
bij een zorginstelling , o.a. Ipse de Bruggen en/of 
krijgen daar begeleiding.

We bieden ook andere diensten aan :

• Mentorschap 

• Bewind

• Bewind plus Mentorschap

• Curatele

• Inkomensbeheer

Wat kunnen we voor je 
doen?

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

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


