
Aanvragen van mentorschap voor zorgleveranciers 

Uitvoering van het mentorschap gebeurt op grond van Burgerlijk Wetboek 1 titel 20 en heeft de  
bedoeling dat er altijd iemand onpartijdig en onafhankelijk kan opkomen voor de betrokkene. 

Mentorschap kan worden aangevraagd of gewijzigd door: 

 De betrokkene zelf 

 De partner van de betrokkene 

 Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn 
      ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten. 

 De officier van Justitie. Dit kan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is. 

 Bel  085 4874 085  of mail  
bureau@mentorschapamsterdam.nl 

 Kennismaking tussen zorgleverancier en SMA. 

 Formulier invullen voor registratie incl. profiel. 

 Check op passende mentor c.q. melding  
eventuele wachttijd. 

 Kennismaking cliënt met aankomend mentor. 
Bepaling wederzijdse klik in 1-3 bezoeken. 

 Bij onvoldoende klik wordt een beter 
passende mentor gezocht. 

 SMA verzorgt de aanvraag naar de rechtbank. 

 Kennismaken loopt door tijdens de aanvraag.  

 Daags na de beschikking is het mentoraat van 
kracht.  De mentor is daarmee ook gespreks-
partner voor zorgleveranciers namens de cliënt. 

 In koppelingsafspraken en evaluaties komen 
o.a. status en doelstellingen aan bod binnen  
het mentoraat. 

Stichting Mentorschap Amsterdam   tel. 085 4874 085 of  06 462 835 24   Bank 59.00.78.917 

Plantage Middenlaan 14-1     www.mentorschapamsterdam.nl       KvK     34 355 833     

1018 DD Amsterdam                          bureau@mentorschapamsterdam.nl       
    



Contactgegevens 
Werkadres 

Plantage Middenlaan 14-1 

1018 DD Amsterdam 

Algemeen   085  4874 085 

Mobiel   06 462 835 24 

Mail   bureau@MentorschapAmsterdam.nl 

Web    www.MentorschapAmsterdam.nl 

 

Bank    59.00.78.917 

KvK    34 355 833 

In Amsterdam is er een grote groep volwassen en ouderen 

die leven in een instelling of in een andere vorm van  

beschermd wonen. Deze mensen hebben of een verstandelijke 

beperking, een psychisch probleem of een vorm van  

dementie. Met de aankomende vergrijzing zal begeleiding een 

nog grotere rol gaan spelen voor kwetsbare Amsterdammers 

die het zonder familiehulp moeten redden in hun leven.  

Als zij hun eigen situatie en beperkte mogelijkheden niet meer 

overzien zijn mentoren een baken in een woelige zee. 

Mentoren voor kwetsbare Amsterdammers 

“Een mentor van SMA wil de specifieke wensen van de cliënt achter-

halen. Daarmee kunnen die ook kenbaar gemaakt worden aan zorg-

medewerkers. Dat wordt steeds belangrijker omdat zorgleveranciers 

werken vanuit de behoeften van de cliënt. Wat als die deze wensen 

onvoldoende zelf kan verwoorden?”, zegt directeur Jeanette Krijnen. 

Binnen de Stichting Mentorschap Amsterdam is zij ruim een jaar aan 

de slag met werven, trainen en de juiste match te maken in een 

koppeling tussen mentor en cliënt. “We zoeken actief naar gemoti-

veerde vrijwilligers die mentor willen worden voor een kwetsbare 

Amsterdammer.” 

Kwaliteit: 
Goed Mentorschap 
Mentorschap Amsterdam houdt 
zich aan de kwaliteitsricht-
lijn Goed Mentorschap van  
Mentorschap Netwerk Nederland 
waarbij de stichting is aangeslo-
ten.  Deze zijn bij onze stichting 
positief getoetst. 
Op de website zijn alle docu-
menten te vinden die bijdragen 
aan de kwaliteit zoals een  
gedragscode, privacyreglement 
en de klachtenregeling. 

Belangenbehartigers 

Sinds de zomer van 2012 kunnen deze Amsterdammers een be-

roep doen op de onafhankelijke Stichting Mentorschap Amster-

dam (SMA) om een mentor aan te stellen. Een mentor is iemand 

die de persoonlijke belangen in verpleging, behandeling en verzor-

ging van de cliënt behartigt. Gemiddeld kost hem of haar dat 4 à 6 

uur per maand. 

Cursussen en bijeenkomsten 

“We sturen de mentor niet zomaar op iemand af”, verzekert de 

directeur ons. “Aankomend mentoren volgen een basiscursus 

waarbij de do’s en don’ts uitgebreid aan de orde komen. Er worden 

themabijeenkomsten georganiseerd over bij voorbeeld 

‘Grensoverschrijdend gedrag’ en ‘Communicatie rond het zorgplan’. 

In het dagelijkse werk kunnen de mentoren altijd terugvallen op 

mij en de aan de stichting verbonden specialisten. Daarbij heb je 

als mentor steun aan je collega mentoren in de vorm van intervisie 

om je ervaringen te bespreken. Mentoren krijgen overigens een 

bescheiden vergoeding.” 

Ook mentor worden? 
Bel Jeanette A.M. Krijnen  
(085 4874 085) of gebruik het 
contactformulier op de website. 

Mentoren goed voorbereid op pad 
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