BELANG rijk Professioneel

Als er na het lezen van deze informatie nog

Mentorschap

afspraak maken,

staat

voor

vragen overblijven of u wilt graag een

professionele

dan kunt u contact

opnemen met

belangenbehartiging van personen die door
ziekte,

verstandelijke

beperking

of

psychiatrische aandoening niet (voldoende)
in staat

zijn

zelfstandig voor hun eigen

belang op te komen. Wij houden bij het
nemen van

beslissingen zoveel mogelijk

rekening met hetgeen de cliënt nog wel
kan. Als de cliënt nog in staat is om zelf een
beslissing te nemen, dan ondersteunen en
stimuleren wij dit. Daar waar de cliënt zelf
niet (meer) kan beslissen, gaan we in
gesprek

met

zorgverleners,

medewerkers
die

en

begeleiding

en

behandeling bieden.

Professioneel Mentorschap
Aline van Rijswijk
Telefoon:06-27998338
Email: info@belangrijkmentorschap.nl
Postbus 9597, 4801 LN Breda
Leny de Pooter

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht de

Telefoon:06-13252747

mentor inzage te geven in alle rapportage

Email:leny@belangrijkmentorschap.nl

van de cliënt en informatie te verstrekken

Postbus 2107, 5260 CC Vught

over wijzigingen in begeleiding, behandeling
of medicatie. Door de cliënt regelmatig te
bezoeken houden wij goed contact met
hem of haar en andere betrokkenen. Dit
stelt ons in staat de taak van mentor goed
uit te voeren en namens de cliënt
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lit it

Kijk ook op:

www.belangrijkmentorschap.nl

Professioneel
Mentorschap

Mentorschap

Familie & Relaties

Er zijn veel mensen in Nederland die door
ziekte,

verstandelijke

beperking

of

psychiatrische aandoening niet of niet meer
in staat zijn om hun eigen belangen te
behartigen. Soms is er geen familie die zorg
voor hen wil of kan dragen. De vraag is, wie
dan de beslissingen neemt

op het gebied

van behandeling, verzorging, begeleiding,
verpleging en algemeen welzijn. Dat is het
werk van de professionele mentor.
Een

mentor

behartigt

wordt

mentorschap

aangevraagd

Het mentorschap wordt uitgevoerd door een

wanneer iemand geen partner of familie meer

professionele mentor. Het tarief hiervoor is

heeft

landelijk vastgesteld in de wettelijke

die

zijn

of

haar

belangen

kan

behartigen. Maar mentorschap kan ook juist

Regeling beloning curatoren, bewindvoerders

door

worden

en mentoren en bedraagt in 2019 € 94,33*

aangevraagd. Dit om de verantwoordelijke

per maand. Deze kosten zijn voor rekening

taken te delen of wanneer er onenigheid

van de cliënt. Indien de cliënt het tarief niet

bestaat binnen de familie over de juiste zorg

zelf kan betalen, worden de kosten betaald

voor de betrokkene.

door de bijzondere bijstand van de

de

partner

of

familie

Maar soms woont

familie ook gewoon te ver weg of is er
behoefte alleen maar partner, dochter, zoon,

persoonlijke

de

Vaak

Kosten

broer of zus te kunnen zijn.

BELANGrijk

gemeente.

Mentorschap aanvragen

belangen van de cliënt. Dit zijn belangen die

Professioneel

niet over geld en materiële zaken gaan.

waardevolle partner in de zorg voor een

de betrokkene zelf, de familie tot in de vierde

dierbaar familielid.

graad (neven/nichten) of door de instelling

Het

mentorschap

is

een

beschermingsmaatregel

wettelijke

die

de

kantonrechter kan instellen als iemand niet
(meer) goed in staat is zijn eigen belangen
te behartigen of voor zichzelf
Denk

te zorgen.

daarbij aan mensen met Alzheimer,

een verstandelijke beperking, psychiatrisch
ziektebeeld, of mensen in coma. De mentor
neemt dan -waar nodig -

beslissingen

namens deze mensen op het gebied van zorg
en persoonlijk welzijn.

Mentorschap

is

dan

een

Mentorschap kan worden aangevraagd door

waar de cliënt woont. Indien uzelf, een

Kwaliteit

familielid of uw cliënt een mentor nodig

Door ruime ervaring met het mentorschap

heeft, kunt u dat bij ons aangeven. Wij

kunnen wij de persoonlijke belangen van de

maken dan een afspraak voor een

betrokken persoon op professionele wijze

kennismaking en intakegesprek. Vervolgens

behartigen.

zorgen wij voor alle benodigde documenten

Tevens

leggen

wij

jaarlijks

verantwoording af aan de kantonrechter over

en dienen de aanvraag in bij de

onze werkzaamheden. Door continue scholing

kantonrechtbank. Na instelling van het

zijn en blijven wij op de hoogte van wet- en

mentorschap door de kantonrechter

regelgeving omtrent Mentorschap en Zorg.

begeleiden wij u, uw familielid of cliënt op

Integriteit, betrouwbaarheid en het leveren

een gedegen en professionele manier.

van kwaliteit zijn voor ons vanzelfsprekend.

* In tegenstelling tot andere mentoren,
rekenen wij geen BTW. Zo doende drukken
we de kosten voor de cliënt.

