"de Schakel-Mentorschap"

Op 1 januari 2008 heeft de overheid de Wet op het mentorschap in werking gesteld. Alle
mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig hun belangen op het gebied van zorg en
welzijn te behartigen, kunnen dankzij de wet aanspraak maken op mentorschap.
Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan opleggen
aan personen die gedeeltelijk of volledig wilsonbekwaam zijn. Of aan mensen die tijdelijk
of definitief niet meer in staat zijn om zelfstandig hun belangen te behartigen op het
gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Wanneer mentorschap?
Als iemand niet (meer) goed in staat is zijn
eigen gezondheidsbelangen te behartigen,
dan is het in het belang van de cliënt om
deze zorg op tijd over te dragen. Soms is er
in zo’n situatie geen familielid of andere
vertrouwenspersoon in de omgeving
beschikbaar. Dan biedt een mentor uitkomst.
Hoe eerder een mentor betrokken kan
worden bij het zorgproces van een cliënt,
hoe beter. De cliënt kan vaak zelf nog goed
zijn keuzes en voorkeuren aangeven en de
mentor start op tijd met de gevraagde
zorgverlening.

Houd bij de aanvraag van mentorschap rekening met
een opstarttijd van twee tot drie maanden.
De Schakel-Mentorschap | betrokken ontzorgen
De Schakel-Mentorschap is een betrouwbare partner
met ruim 38 jaar brede ervaring in de zorg. Eigenaar
Auke Heerding begeleidt en ontzorgt persoonsgericht.
Hij zoekt samen met cliënten naar kansen en
mogelijkheden die de gewenste oplossing bieden in
uw specifieke situatie. Auke betrekt zijn cliënten bij het
zorgproces en stimuleert ze om waar mogelijk
zelfstandig op te (blijven) treden.
Bel Auke gerust op +31 (0)6 11363923.

"Omdat uw belang voorop staat"

Wie vraagt mentorschap aan?
De mentor wordt benoemd door de
kantonrechter. De aanvrager kan zijn:
• De betrokkene zelf;
• De echtgeno(o)t(e) of levenspartner;
e
• De familie tot in de 4 graad (ouders,
grootouders, kinderen, kleinkinderen,
broers, zusters, ooms en tantes, neven en
nichten);
• De bewindvoerder;
• De directie van een instelling waar de
persoon duurzaam verblijft;
• De voogd, mits de betrokkene minderjarig
is en onder gezag staat.
• De officier van justitie (uitzonderlijke
gevallen) of de rechter (omzetten naar een
andere mentor).
Taken van de mentor
• Toezien op de verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding van de cliënt;
• Onderhouden van contacten met de
hulpverleners en de betrokkene;
• Overleggen met de hulpverleners over een
zorg- en behandelplan;
• Erop toezien dat zorg en begeleiding
worden verleend volgens de afspraken in
het zorgplan;
• Jaarlijks verslagleggen aan de
kantonrechter.
• Regelmatig bezoeken van de betrokkene;
• Stimuleren dat de betrokkene waar
mogelijk zelfstandig optreedt;
• Betrekken bij het vervullen van taken;
• Ondersteunen of vertegenwoordigen bij
besprekingen;
• Zo nodig met betrokkenen besluiten
nemen over verzorging, verpleging,
behandeling en begeleiding.

Wat kost mentorschap?
• De kantonrechter stelt de onkostenvergoeding vast
die de cliënt zelf moet betalen;
• De rechtbank stelt eenmalige intakekosten vast;
• Kosten van de procedure bij de rechtbank
(griffierecht) komen voor rekening van de cliënt;
Kan de cliënt niet voorzien in deze kosten? Dan zijn er
mogelijkheden om hiervoor bijzondere bijstand aan te
vragen.

Wanneer eindigt mentorschap?
• Als het mentorschap wordt opgeheven;
• Als de kantonrechter de mentor ontslaat;
• Als de tijdsduur van het mentorschap is verstreken;
• Door overlijden van de cliënt;
• Door overlijden van de mentor.

Vragen of mentorschap nodig?
Neemt u contact op met:
Auke Heerding/Anneke Leeuwesteijn
Van Duivenvoordestraat 21
1701 CA Heerhugowaard
Tel: 06 – 11 36 39 23
E-mail: deschakel@heerding.com
Website: www.de-schakel-mentorschap.nl

www.de-schakel-mentorschap.nl

