
 

 

 

Uitnodiging 

DAG VAN DE MENTOR 
 

Zaterdag 10 oktober 2015 
 inloop vanaf 10.00 uur, start programma 10.30, einde 16.00 uur 

 

 

 

Zien en gezien worden 

 

Hoe maak ik mezelf bekend? Hoe krijg ik erkenning voor mijn positie?  

Hoe zorg ik ervoor dat ik betrokken word om de belangen van mijn cliënt 

goed te kunnen behartigen?  

 

 
 

Hoe zorg ik ervoor dat ik betrokken word? 

 
  

 
 

 
Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen 

(goed bereikbaar met eigen vervoer en gesitueerd naast het NS station) 



 
 

 

Dag van de Mentor 2015 
 

Met de jaarlijkse Dag van de Mentor bieden de coördinatoren van alle Regionale 

Stichtingen Mentorschap u samen met Mentorschap Nederland een dag voor ontmoeting, 

uitwisseling van ervaringen, bewustwording en inspiratie. Dit jaar vindt de dag plaats op 

zaterdag 10 oktober. Het thema van dit jaar is: 

 

 
Zien en gezien worden 

 
Als mentor heeft u oog voor de behoeftes en belangen van uw cliënt. Met ‘zien’ bedoelen 

we dat u kijkt wat uw cliënt zou willen of nodig heeft. Maar er komt meer bij kijken.  

U moet uzelf ook bekend maken bij de zorgverleners, zodat zij begrijpen wie u bent en 

waarvoor u staat en waarom het van waarde is u goed te betrekken. Dat bedoelen we 

met ‘gezien worden’.  

 

De Dag van de Mentor geeft dit jaar handvatten en tips hoe we ons en onze rol als 

mentor goed kunnen laten zien. 

 

 

Aanmelden 

 

U kunt zich aanmelden voor de Dag van de Mentor door het aanmeldformulier in te 

vullen en per mail terug te sturen aan secretariaat@mentorschap.nl. U geeft op het 

formulier een 1e en een 2e voorkeur aan voor de deelname aan een van de workshops in 

het middagprogramma. Indien het onmogelijk blijkt u deel te laten nemen aan een 

workshop naar voorkeur, dan nemen wij contact met u op. 

 

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien 

er teveel aanmeldingen zijn, zullen we een wachtlijst hanteren. 

 

Uw aanmelding zien we graag uiterlijk 27 september tegemoet. 

 

 

Bevestiging 
 

Het streven is u uiterlijk een week voor de Dag van de Mentor per mail een bevestiging 

met adresgegevens en routebeschrijving van de locatie te sturen. 

Op de Dag van de Mentor zelf verneemt u in welke workshop u bent ingedeeld. 

 

 

Verhinderd? 
 

Indien u zich heeft aangemeld maar door omstandigheden toch verhinderd bent, 

vernemen wij dat graag zo snel mogelijk per mail aan secretariaat@mentorschap.nl. Zo 

kunnen we mensen op de eventuele wachtlijst alsnog laten deelnemen. 

 

 

Wij hopen u zaterdag 10 oktober te mogen begroeten voor een 
gezellige en vooral leerzame en inspirerende dag!  

mailto:secretariaat@mentorschap.nl
mailto:secretariaat@mentorschap.nl


 
 

Programma Dag van de Mentor 2015 

 

10.00-10.30   Inloop met koffie en thee 

 

 

10.30-10.50   Welkom 

  Welkom en toelichting op programma door dagvoorzitter Marian Geling. 

Marian Geling is zelfstandig ondernemer in het Netwerkhuis. Zij stond aan 

de wieg van Prokkel en was onder andere directeur bij het Fonds 

Zomerpostzegels (nu het Nationaal Ouderenfonds). 

 

10.50-11.15 Samen beslissen - een dans voor drie? 

In de zorg komt steeds meer aandacht voor gedeelde besluitvorming. 

Wat houdt dit in, wat kan de rol zijn van cliëntvertegenwoordigers, hoe kan 

de mentor hierbij zijn/haar hulp bieden? 

Inleiding door Inge van den Broek, adviseur De Hart&Vaatgroep, 

bestuurslid Platform Gedeelde Besluitvorming 

 

11.15-12.15 De macht der gewoonte 

Gerke de Boer confronteert de aanwezigen met hoe onze gewoonten en 

onze eigen normen en waarden ons beperken in het daadwerkelijk kijken 

naar en zien van de ander.  

Gerke is leraar verpleegkunde en heeft als verpleegkundige ervaring met 

patiënten in de psychiatrie, verstandelijk gehandicapten, moeilijk 

opvoedbare jongeren en geriatrie. Zie ook: www.gerkedeboer.nl 

     

12.15-13.15 lunch 

 

 

13.30-15.30   Workshop 

U heeft de keuze uit een gevarieerd aanbod van workshops. Bij uw 

aanmelding geeft u een 1e en 2e voorkeur aan, op basis waarvan u wordt 

ingedeeld. 

De workshops waar u uit kunt kiezen vindt u op de volgende bladzijden. 

 

    

15.45-16.00   Plenaire afsluiting 

  Terugkoppeling van de besproken invalshoeken van het centrale thema van 

  de dag. 

 

16.00-17.00   Informeel napraten met een hapje en een drankje. 

www.gerkedeboer.nl


 
 

Workshops Dag van de Mentor 2015 
 

 

Door middel van acht parallelle workshops vindt nadere uitwisseling van ervaringen en 

verdieping plaats. 

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. 

 

 

Workshop 1: Drie goede vragen in praktijk  
 

Methode voor behandelaren om patiënten/cliënten te betrekken.  

Wat kan de waarde hiervan zijn voor de mentor bij de invulling van zijn of haar rol? 

Workshopleiding: Inge van den Broek, zie website www.3goedevragen.nl   

 

 

Workshop 2: In gesprek met de cliënt 
 

Deze workshop biedt een vorm om cliënten te betrekken bij het maken en bespreken van 

het zorgleefplan. Hoe kom je in dialoog met en doe je recht aan de stem van je cliënt?  

 

Workshopleiding: Bob Pieters, coördinator Mentorschap Overijssel Gelderland en 

Annemiek Peters-Navarro, Philadelphia Zorg. 

 

 

Workshop 3: Mentor in de Media  
 

Wat is mentorschap? Wat doet een mentor? Hoe kun je deze vragen kort en krachtig 

beantwoorden?! In de workshop Mentor in de Media zullen we samen korte, persoonlijke 

verklaringen formuleren. Dit noemen we ook wel een elevator pitch: in korte tijd duidelijk 

maken wat mentorschap inhoudt. Daarnaast zullen we de omgang met journalisten 

bespreken, zodat u met een gerust hart de media te woord kunt staan. Uw persoonlijke 

profilering als mentor kunt u natuurlijk ook gebruiken in andere gesprekken, bijvoorbeeld 

op feestjes of bij een buurtbarbecue.   

Workshopleiding: Monique Haras en Melanie Kant van Van Luyken Communicatie 

Adviseurs. Zie voor communicatietrainingen: www.detrainingsstudio.nl. 

  

 

Workshop 4: 18 plus  

Dit thema is actueel i.v.m. aandacht van de kinderombudsman voor kwetsbare jongeren 

die de jeugdzorg verlaten. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben 

soms een mentor nodig om te voorkomen dat er van hun kwetsbaarheid misbruik wordt 

gemaakt. In deze workshop komen de ins en outs van het mentorschap in deze situaties 

aan de orde. Kenmerken, (on)veiligheid, maar ook de rol en de positie van de mentor 
worden in deze workshop op een interactieve manier besproken. 

Workshopleiding: Lindy van den Muijsenberg (GZ-psycholoog Praktijk Filius)  

 

  

http://www.3goedevragen.nl/
http://www.detrainingsstudio.nl/


 
 

Workshop 5: Jezelf kenbaar maken ’op de Mat’ 

In contact met je cliënt krijg je een goed beeld van wat belangrijk is. Het is jouw taak om 

dit ook met derden, zoals zorgverleners, te bespreken. Hoe zorg je ervoor dat zij jou als 

volwaardig gesprekspartner zien en je de doelen bereikt die je samen met je cliënt hebt 
gesteld? 

Aan de hand van concrete situaties uit je eigen praktijk als mentor, oefenen we ‘op de 

Mat’: een praktische methodiek waarmee je nauwkeurig kunt onderzoeken wat er in de 

interactie gebeurt en hoe je je eigen effectiviteit kunt verhogen. Je maakt kennis met de 

methode (rood/groen, de Tas, Kanniet/Wilniet) en we zetten enkele van jullie situaties 
concreet ‘op de Mat’.  

Deze workshop is opnieuw geprogrammeerd omdat er in 2013 en 2014 veel 

belangstelling en waardering voor was. 

 

Workshopleiding: Milou Stockmann, trainer van de Mat-methode (www.demat.nl). 

 

 

Workshop 6: Creatief denken   

 
Om je als mentor te positioneren is naast een hoop kennis en contactuele vaardigheden 

ook creativiteit nodig. Wat als de standaard oplossingen niet werken? We gaan 

onderzoeken wat Out-of-the-Box denken en handelen inhoudt en hoe je het maandag 

direct kunt toepassen. We werken met helpende en belemmerende overtuigingen en ook 

zullen we enkele principes van theatersport en improvisatie toepassen. 

 

Workshopleiding: Michiel Kochen van ZIJN Talent Training (www.zijn-training.nl). Michiel 

begeleidt teams, organisaties en hun leiders (inter)nationaal in het effectiever 

functioneren (van Good naar Great). 

 

 

Workshop 7: Coaching geven, coaching krijgen 

 
Deze workshop start met theorie over wat coachen inhoudt. Vervolgens wordt ingegaan 

op hoe je elkaar in je werk als mentor of regio-ondersteuner kunt coachen. Aan de hand 

van een casus ga je elkaar op coachende wijze bevragen op het onderwerp van de dag: 

hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt door de actoren rondom je cliënt? 

 

Workshopleiding: 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) 

 

 

  

http://www.demat.nl/
http://www.zijn-training.nl/
https://mentorschap.sharepoint.com/Bibliotheek-A/Shared%20Documents/D.%20Activi%20en%20proj/D03.%20Comp.%20ontw.%20kwal/Dag%20van%20de%20Mentor/2014/www.linqueconsult.nl


 
 

Workshop 8: Ontwikkelingen in de zorg goed gezien  
 

Een tweetal inleidingen en discussie over ontwikkelingen in en om de zorg en het 

mentorschap, waar u bij het uitvoeren van het mentorschap wat aan kunt hebben. 1 

 

 

a. Eigen regie, zorgleefplan “nieuwe stijl”  

In het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg 

voor onze ouderen’ van staatssecretaris van Rijn van VWS staat dat er voor alle 

bewoners van een verpleeghuis een (zorg)leefplan komt waar zij zelf eigenaar van zijn. 

Doelstelling daarbij is, dat zorg wordt geboden die past bij behoeften van de cliënt i.p.v. 

zorg die past bij die werkt vanuit gewoonten van de instelling.  

Om hieraan te werken werd door LOC Zeggenschap in zorg onderzoek gedaan naar de 

ervaringen met het (zorg)leefplan in de verpleeghuiszorg.  

In dit programmaonderdeel presenteert projectleider Leni Hillenga de bevindingen van dit 

onderzoek. Daarbij zal zij vanuit haar ervaring als verpleegkundige en adviseur voor LOC, 

ervaringen en tips geven hoe in gezamenlijke dialoog met cliënt, naaste/mentor, 

verzorgenden, vrijwilligers en professionals plannen kunnen worden gevormd en 

uitgevoerd. 

Inleider/discussieleider: Lena Hillenga, LOC Zeggenschap in Zorg   

 

b. Cliëntondersteuning langdurige zorg en vertrouwenspersoon Wmo  

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

opgenomen dat voor een ieder met recht op (langdurige) zorg of een beperking  

kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. Deze onafhankelijke 

cliëntondersteuning is ook beschikbaar voor u als mentor. In deze workshop wordt nader 

ingegaan op de taken van de onafhankelijke cliëntondersteuners Wlz en de 

vertrouwenspersoon Wmo.   

Zij kunnen je helpen bij het verkrijgen van waar je recht op hebt. Mentoren kunnen ook 

een beroep op hen doen. 

 

Zorgbelang is een van de organisaties die dit biedt. 

Zorgbelang Gelderland biedt ook de functie van vertrouwenspersoon voor het Sociaal 

Domein, waar zij door een aantal gemeenten in Gelderland voor is gevraagd. 

In dit deel worden praktijkervaringen besproken en de mogelijkheden uitgelegd hoe je 

als mentor hier gebruik van kunt maken en kunt samenwerken. 

 

Inleiders/discussieleiders Jeroen Willemsen cliëntondersteuner Zorgbelang Gelderland, en 

Leonie Niezink-Wiekamp, landelijk coördinator voor Zorgbelang  

 

Tevens wordt aan MEE en Stichting Patiënten Vertrouwenspersoon gevraagd om aan 

deze sessie deel te nemen om vragen te kunnen beantwoorden. 

 

  

 

                                                           
1 Deze  sessie vindt plaats in de grote zaal en kan daardoor minder interactief zijn, wel kan met “zoemgroepen” 

worden gewerkt. 

 


