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voo r  w i e  i s  mento rschap?
Soms is een meerderjarige (gedeeltelijk) 

niet in staat om de eigen belangen goed 

te beoordelen. Hij of zij is in de war, 

ziet de gevolgen van bepaalde keuzes 

niet meer en zijn of haar veiligheid 

kan in het gedrang komen. Oorzaak is 

bijvoorbeeld dementie of een andere 

psychogeriatrische stoornis. 

wat  i s  mento rschap?
De rechter kan mentorschap instellen 

voor iemand die onvoldoende voor 

zichzelf kan opkomen. Mentorschap is 

een wettelijke beschermingsmaatregel. 

Voor handelingsonbekwame mensen kan 

er daarnaast een bewindvoerder actief 

zijn. Deze regelt financiële zaken van de 

cliënt, de mentor bekommert zich over 

immateriële zaken.

wat  i s  e en  mento r?
Een mentor voert het mentorschap uit. 

Deze denkt, beoordeelt en beslist mee 

over belangrijke zaken in iemands leven. 

Bijvoorbeeld over de zorg voor diegene. 

De mentor adviseert zijn cliënt over 

persoonlijke belangen en neemt indien 

nodig besluiten, als de cliënt dit zelf niet 

meer of slechts gedeeltelijk kan. De 

mentor stimuleert zoveel mogelijk de 

inbreng van de cliënt om samen tot een 

besluit te komen. 

aangenaam ; 

Ment ra :  p ro fess i o nee l 

mento rschap !

m i s s i e  van  Ment ra
Mijn missie is de oproep die in 1 

Thessalonicenzen 5:14 staat. De oproep 

is elkaar aan te sporen, de moedelozen 

hoop te geven en op te komen voor de 

zwakken. Deze missie staat centraal in de 

uitvoering van mijn werkzaamheden.

v i s i e  van  Ment ra
Mijn uitgangspunt is dat ieder mens er 

mag zijn met zijn of haar kwaliteiten en 

met zijn of haar beperkingen. Iedereen 

is uniek in zijn bestaan en is van waarde. 

Ik behartig de persoonlijke belangen van 

de cliënt en ondersteun deze met de te 

nemen beslissingen over de verzorging, 

verpleging, behandeling en begeleiding. 

Ik laat de cliënt zoveel mogelijk zelf de 

beslissingen nemen om het zelfstandig 

optreden van de cliënt te bevorderen. 



a l s  p ro fess i o nee l  mento r
• kom ik op voor belangen van de  

cliënt

• betrek ik zo veel mogelijk de cliënt 

bij beslissingen

• onderhandel ik met de 

behandelaar(s)

• adviseer ik betrokkenen, 

belanghebbenden en zorgverleners

• treedt ik als plaatsvervanger op

• ben ik onafhankelijk

• ga ik respectvol om met 

godsdienstige gezindheid, 

levensovertuiging en culturele 

achtergrond

• neem ik beslissingen over het 

zorgplan

• roep ik indien nodig hulp van 

anderen in

aanvragen  mento rschap 
Een cliënt kan zelf mentorschap 

aanvragen. Verder kan een partner, 

familielid tot de vierde graad of 

instelling waar iemand verblijft deze 

aanvragen. Het is soms beter voor een 

cliënt om geen familielid, maar een 

onafhankelijk persoon als mentor door 

de kantonrechter te laten benoemen. 

Denkt u een mentor nodig te hebben 

of kent u iemand die een mentor nodig 

heeft? Ik kom graag bij u langs om 

te bekijken of mentorschap nodig en 

nuttig is en zal adviseren hoe u de 

aanvraag bij de kantonrechter kunt 

indienen. 

kwa l i t e i t 
Ik heb veel ervaring met het behartigen 

van de belangen van cliënten. Ik ga 

betrokken en respectvol om met 

cliënten en laat hen in hun waarde. 

Kwaliteit, betrouwbaarheid en 

integriteit staan bij mij hoog in het 

vaandel. Daarnaast laat ik me jaarlijks 

bijscholen rondom mentorschap en 

andere actuele thema’s in zorg en 

welzijn. Jaarlijks leg ik verantwoording 

af aan de rechter en controleert een 

accountant mijn financiën. 



kosten
Het tarief van het mentorschap wordt 

jaarlijks landelijk vastgesteld door het 

Landelijk Overleg Voorzitters Civiel en 

Kanton (LOVCK) of door de Minister van 

Veiligheid en Justitie.  

Het huidige tarief is te vinden op mijn 

website: www.mentra.info. Mocht de 

cliënt de kosten voor het mentorschap 

niet kunnen betalen dan kan hiervoor 

een aanvraag gedaan worden bij de 

bijzondere bijstand van de gemeente. 

Indien nodig adviseer ik hierin graag.

werkgeb i eden
Provincies Overijsselt, Gelderland, 

Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht 

en Flevoland.

i n fo rmat i e
Mentra - An van den Berg 
Postbus 531

3700 AM Zeist

telefoon  06 – 14 57 30 95

e-mail  post@mentra.info

website  www.mentra.info
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