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We benne op de wereld om mekaar (om mekaar 

om mekaar om mekaar) te hellepe, niewaar?
http://youtu.be/jf9fahldQdI

http://youtu.be/jf9fahldQdI
http://youtu.be/jf9fahldQdI




Welkom



Nieuw logo en aangepaste huisstijl



Nieuwe slogan

Mentorschap, 
meer dan belangstelling



Groei

• 2012: prille start
• Vergoedingen vaststellen, contracten opmaken etc.
• Contact en cliënten van zo’n twee zorgleveranciers op zo’n 2 locaties

Philadelphia en Expertise Centrum Alzheimer

• 2013: meer geborgde toekomst
• kwaliteitscertificaat, 8 vrijwilligers en2 benoemingen.
• Contact en cliënten van zo’n drie zorgleveranciers op 5 locaties

Amsta, Amstelring, MaDi, Mentrum, Osira, Doras, 

• Juni 2014: 
• 45 vrijwilligers en 30 benoemingen.
• Contact en cliënten van zo’n vijf zorgleveranciers op zo’n 10 locaties

Cordaan



Mentorschap Amsterdam

• Bestaansrecht en hart van de stichting
• Vrijwilligers

• Cliënten

• Bureauondersteuning

• Kartrekker

• Bestuur

We benne op de wereld om mekaar (om mekaar 

om mekaar om mekaar) te hellepe, niewaar?
http://youtu.be/jf9fahldQdI

http://youtu.be/jf9fahldQdI
http://youtu.be/jf9fahldQdI


Mentorschap Amsterdam = Jullie



Film en stilstaan bij

• 4 april was de opname dag in de Hortus present waren:
Wopke, Selma, Marga, Petra, Ruud, Jeffrey, Heleen, Jeanette

• Voice over is van Duco

• Cliënten in beeld Dirk en mevrouw Wever



Promotie

• Film Wat doet een wettelijk mentor? http://youtu.be/gVxlMJYkdL0

• Film Mentor worden in Amsterdam? http://youtu.be/pSGsQj2-btg

• Movies elke zaal 10 seconden Mentorschap 2 jaar lang.

• Artikelen etc.

• En ?

http://youtu.be/gVxlMJYkdL0
http://youtu.be/pSGsQj2-btg


Promotie

• Waar wil je dat deze bijdragen te vinden zijn op het web

• Welke andere plekken kan dit materiaal getoond worden

• Welk onderwerp zal in een artikel voor een stadsblad moeten gaan 
spreken?

• Waar moet aandacht voor komen als we meer vrijwilligers willen 
werven?

• Is er iemand, onder jullie, die rondom pr een vrijwillige bijdrage wil 
doen in PR-ondersteuning?



Bijna de zomer in

• Thema’s na de zomer: 
• Verstandelijke Beperking, Autisme, Grenzen van het mentorschap, 

stervensbegeleiding en rouwverwerking, Verantwoording rechtbank.

• Dinsdag 1 juli 14.30 uur – 17.00 uur
Ouderen in veilige handen (MNN projectmedewerker Lies Roeleveld) 
locatie: Vrijwilligers Academie Keizersgracht 340-342

• Geef jouw vakantie, afwezigheid aan ons door voor waarneming.


