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Regie in eigen hand: wens, waan en werkelijkheid 
 
Het is een breed gedragen en actuele wens dat cliënten in de zorg zoveel als mogelijk zelf 
regie hebben en houden over de invulling van hun leven. Dit is ook een uitgangspunt van 
goed mentorschap. Maar wie een mentor nodig heeft, beschikt niet altijd over de 
wilsbekwaamheid en wils- en daadkracht, nodig voor eigen regie. Taak van de mentor is 
waar mogelijk het respecteren van de autonomie van de cliënt en waar nodig de cliënt te 
vertegenwoordigen, om zijn of haar belangen te beschermen.   
Cliënten, hulpverleners en mentoren schatten de wilsbekwaamheid en noodzaak van 
vertegenwoordiging niet altijd hetzelfde in. Het is steeds de vraag en de kunst voor de 
mentor hoe daarmee in de praktijk om te gaan. 
Wij hopen u met het programma op 12 oktober tips te geven over het inschatten van 
wilsbekwaamheid en noodzaak voor vertegenwoordiging en bescherming, het omgaan met 
verschillen in waarneming en interpretatie en het omgaan met vragen en dilemma’s hier 
omheen. En ieder daarmee te sterken om reëel recht te doen aan mogelijkheden voor eigen 
regie. 
 
Met de Dag van de Mentor bieden de coördinatoren van alle Regionale Stichtingen 
Mentorschap u samen met Mentorschap Netwerk Nederland graag een dag voor ontmoeting, 
uitwisseling van ervaringen, bewustwording en inspiratie. 
 
Programma 

9.45  -10.15   Inloop met koffie en thee 
 
10.15-10.30    Welkom 
  Welkomstwoord door Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Netwerk  

Nederland; toelichting op het programma door de dagvoorzitter: 
  mr. Kees Blankman, docent familie- en gezondheidsrecht VU Amsterdam. 

 
10.30-11.30 Dilemma’s in de praktijk van het mentorschap in beeld 

 Bente Coppelmans en Henrieke van Bommel geven een verrassende  
 beeldende beschouwing van dilemma’s in de dagelijkse praktijk  
  van onze cliënten.               
 

11.30-12.30    Bespreking in subgroepen: tips voor elkaar   
   Onder leiding van de coördinatoren gaat u in subgroepen uiteen voor  
    uitwisseling van ervaringen: hoe kan worden omgegaan met de dilemma’s 
   en welke tips hebben we voor elkaar? 
     
12.30 - 13.30 lunch 

 

13.30-15.30   Workshop 
  De workshops waar u uit kunt kiezen vindt u op de volgende bladzijde. 
   Voor wie al eerder een Dag van de Mentor bijwoonde: om meer  

diepgang en ruimte te geven dit jaar één in plaats van twee workshop-rondes. 
 

15.30-16.00   Plenaire afsluiting met een ludieke terugblik op de dag 
 
16.00- 17.00   Informeel  napraten met een hapje en een drankje.  



Workshops Dag van de Mentor 2013 
 
In de workshops worden in subgroepen vijf onderwerpen/thema’s uitgediept. U volgt één workshop die 
ongeveer twee uur duurt. Bij inschrijving geeft u twee voorkeuren voor een workshop aan. Mocht geen 
van uw voorkeuren gehonoreerd kunnen worden, dan nemen wij contact met u op. 
Nb: Van de workshops 1 en 3 vinden gelijktijdig twee sessies plaats. 
 
Workshop 1: Dynamiek in de relatie van de mentor tot de cliënt 

Na het succes van vorig jaar zal Kompaz wederom haar dynamische driehoek presenteren. Dynamiek 
in relaties ontstaat vooral door verschillen in wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Hoe ga je 
daarmee om? De workshopleiders laten je door oefening en mogelijk ingebrachte casuïstiek ervaren 
hoe het is om bewust je rol als mentor en je professionaliteit in te zetten. 

Workshopleiders: Babette Pas en Irene Konig, trainers van Kompaz (www.kompazirenekonig.nl) 

Workshop 2: De Mat-methode: wanneer is jouw grens bereikt? 

Weet je waar je eigen grens ligt? Voel je het goed en tijdig aan als iemand, bijvoorbeeld je cliënt, over 
jouw grenzen gaat? En wat kun je doen als dat gebeurt? In deze interactieve workshop maak je 
kennis met de Mat, de Tas en Kanniet/Wilniet. Dit zijn praktische instrumenten die behulpzaam 
kunnen zijn om problemen te hanteren die je in het contact tegenkomt. 

Workshopleider: Milou Stockman, trainer van de Mat-methode (www.demat.nl) 

Workshop 3: Werken vanuit de visie van Eigen Kracht 

Werken vanuit de visie van Eigen Kracht wordt ook wel herstelgericht werken genoemd. Het betekent, 
mensen bij de problemen én oplossingen betrekken, regie en verantwoordelijkheid bij burgers laten en 
kringen groter maken. Dat doen we o.a. door mensen de mogelijkheid te geven een plan te maken 
(Eigen Kracht-conferentie). Wij delen onze ervaringen en daarnaast gaan we op interactieve wijze in 
gesprek wat dit betekent voor u als mentor: ‘Hoe laat ik de regie zo veel mogelijk bij mijn cliënt’.  
 
Workshopleiders: Monieke Bennink en Thea van Zwieten van Eigen Kracht Centrale (www.eigen-

kracht.nl) 

Workshop 4: Coach de coach 

Als mentor coach je de cliënt in het nemen van regie over zijn eigen leven. Je helpt de cliënt in het 
nemen van eigen beslissingen, voor zover hij dit kan. Maar hoe doe je dat? Hoe help je een cliënt, die 
niet alles (meer) zelf begrijpt zijn eigen beslissingen te nemen. In deze workshop worden handvatten 
rond coaching gegeven. Als mentor coach je de cliënt in het nemen van eigen regie. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om te oefenen met de aangereikte theorie. 

Workshopleider: Koos Pluymert, coach bij LinQue Consult. De visie van LinQue is: ‘doe wat je moet 
doen, en de kracht komt vanzelf’. Koos heeft veel ervaring op het gebied van coachen, zowel 
individueel als in groepen.(www.linqueconsult.nl) 

Workshop 5: Beoordeling van wils(on)bekwaamheid  

In een presentatie wordt een overzicht gegeven van de protocollen en modellen die gemaakt zijn 
binnen verschillende medische beroepsgroepen, voor de beoordeling van wils(on)bekwaamheid. Ook 
wordt ingegaan op wat bekend is over toepassing in de praktijk.  
Vervolgens is er ruimte voor discussie  waarbij het gaat om de vraag wat argumenten en wegen zijn 
om bij verschil van mening over wilsbekwaamheid als mentor gehoord te worden. 

Workshopleider: mw. dr. Dorothea Touwen, docent en onderzoeker Medische Ethiek, sectie Ethiek en 
Recht van de Gezondheidszorg, LUMC Leiden en lid ondersteuningsgroep Mentorschap Netwerk 
Nederland. 
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