
 

 

 

 

 

In de huidige samenleving wordt van ons verwacht dat 

we zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, ook in zorg en 

welzijn. Maar voor mensen met een ziekte of 

beperking is het vaak moeilijk om hier zelf de regie in 

te houden. Bijvoorbeeld mensen met een 

verstandelijke of psychiatrische beperking of met 

dementie, die niet goed zelf kunnen beslissen over 

hun zorg en welzijn. Als deze mensen ook niemand in 

hun netwerk hebben die hierbij kan helpen, dan kan 

een mentor dé oplossing zijn. 

 

Wat is mentorschap? 

Mentorschap is een wettelijke 

beschermingsmaatregel, bedoeld om iemand te 

beschermen die niet goed zelf kan beslissen over zijn 

verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Het is een maatregel die de rechter instelt. Er wordt 

dan een mentor aangesteld, die de zorgbelangen van 

de betrokkene behartigt. 

 

Wat doet een mentor? 

Regelmatig zijn cliënt bezoeken, om deze goed te 

leren kennen. 

De cliënt ondersteunen of vertegenwoordigen bij 

besprekingen over zorg en zorgplan en zorgen dat 

gemaakte afspraken worden nagekomen. 

Besluiten nemen - zoveel mogelijk samen met zijn 

cliënt - over verzorging, verpleging, behandeling en 

begeleiding. 

Contact hebben - namens en met de cliënt - met 

zorgverleners, behandelaars, bewindvoerder en soms 

familieleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Mentorschap Haag en Rijn 

Stichting Mentorschap Haag en Rijn is een 

professionele organisatie die mentorschap biedt, 

uitgevoerd door goed opgeleide en gemotiveerde 

vrijwilligers. Wij doen dit in de regio’s Den Haag, Delft, 

Gouda en Leiden. De Stichting wordt door de rechter 

benoemd als mentor en onze mentoren voeren het 

mentorschap uit met een mandaat. 

 

Waarom kiezen voor Stichting Mentorschap 

Haag en Rijn? 

Wij bieden mentorschap met persoonlijke aandacht 

en professionele kwaliteit. Wat wij belangrijk vinden, 

is dat onze mentoren een goed contact opbouwen 

met hun cliënt en handelen vanuit de wensen en 

waarden van deze cliënt. Onze sterke punten zijn:  

 Goede scholing, ondersteuning en begeleiding van 

onze mentoren. 

 Een zorgvuldige match tussen cliënt en mentor. 

 Mentorschap uitgevoerd met ruime persoonlijke 

aandacht, betrokkenheid en professionele 

kwaliteit. 

 

Op zoek naar een mentor? 

Ken jij iemand voor wie een mentor een oplossing kan 

zijn? Neem dan contact met ons op via 

administratie@mentorschaphr.nl of doe de 

aanmelding via onze website 

www.mentorschaphaagenrijn.nl.  

Kijk ook voor meer informatie over het mentorschap 

en onze Stichting op onze website.   

  

       Mentorschap met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit 
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‘Een mooie opdracht om uit te mogen voeren’ 

Direct na zijn pensionering meldde Paul zich aan als 

mentor. Maatschappelijk zinvol bezig blijven was en is 

zijn drijfveer, alweer tien jaar inmiddels. Paul is nu 

mentor van twee hoogbejaarde dementerende 

vrouwen. Hij bezoekt ze gemiddeld twee keer per 

maand. Met koffie en een praatje doet hij een goede 

indruk op hoe ze in hun vel zitten. Aangevuld met 

informatie van de begeleiders en het dossier kan hij 

prima zijn rol vervullen: ervoor zorgen dat welzijn, 

verzorging en begeleiding zo optimaal mogelijk zijn, 

volgens de afspraken in het zorgplan.  

Paul: ‘Heel vaak krijg ik van mijn omgeving de vraag 

wat er nou zo leuk is aan het mentorschap. Dan zeg ik 

dat ‘leuk’ niet het goede woord is. Ik praat liever over 

de voldoening om een mooie opdracht te mogen 

uitvoeren voor bijzondere mensen, die door 

beperkingen niet voor zichzelf kunnen opkomen.’  

 

‘Ik kweek vertrouwen en dan krijgen gesprekken 

meer diepgang’ 

Mentor Adri heeft vijf cliënten. De aandoeningen van 

zijn cliënten zijn divers: verstandelijke beperking, 

psychiatrische stoornis, dementie of autisme. Adri 

bezoekt zijn cliënten wekelijks, maakt dan een praatje 

en vraagt naar bijzonderheden. Adri: ‘Door hen 

wekelijks te bezoeken, kweek ik vertrouwen en krijgen 

gesprekken vaak meer diepgang. We drinken samen 

een kop koffie of doen een spelletje. Bij mooi weer 

gaan we even naar buiten of maken een ommetje. 

Naast het bezoek aan de cliënten houd ik contact met 

het zorgpersoneel.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Als mentor kom ik voor mijn cliënten op en zoek het 

beste voor hen. Ik word ook betrokken bij het maken 

van moeilijke keuzes. Zoals het wel of niet insturen 

naar het ziekenhuis of wel of niet reanimeren. Zeker 

als het gaat om cliënten die wilsonbekwaam zijn. 

Wanneer ik zelf in zo’n situatie zou belanden, dan zou 

ik het ook fijn vinden als een mentor voor mijn 

belangen opkomt.’ 

 

‘Carla is mijn eerste mentor en het is meteen 

helemaal goed, ik wil geen ander meer’  

Yvonne woont zelfstandig met begeleiding. Zij kan zich 

over het algemeen goed zelf redden. Wel vindt ze het 

vaak moeilijk om goed te overzien wat de gevolgen 

van bepaalde acties zijn. Ook het regelen van haar 

financiële zaken vindt zij lastig. Daarom doet een 

bewindvoerder dit voor haar. Toen haar persoonlijk 

begeleider voorstelde dat het misschien een goed 

idee was om ook een mentor te nemen, moest ze wel 

even wennen aan dat idee. Yvonne: ‘Ik dacht wat doet 

een mentor eigenlijk en wat als dat een heel streng 

iemand is. Maar nu vind ik een mentor eigenlijk heel 

fijn. We doen leuke dingen en kunnen goed samen 

praten.’  

Yvonne en Carla zijn een echte match en kunnen het 

heel goed met elkaar vinden. Carla bezoekt Yvonne 

een keer in de twee weken. Dan praten ze gezellig 

samen. Bijvoorbeeld over hun katten, maar ook over 

meer serieuze zaken. Yvonne: ‘Ik vind het soms lastig 

om voor mezelf op te komen als ik het ergens niet 

mee eens ben. Dan is het fijn dat Carla mij 

ondersteunt. Zij helpt mij om dingen goed op een 

rijtje te zetten en naar oplossingen te zoeken.’ 

 

       Ervaringen van onze mentoren en cliënten 


