
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, oktober 2018 
 
 
 
Beste betrokkene, connectie van Stichting Mentorschap Amsterdam, 
 
Al enige tijd trekken we met elkaar op en dat maakt dat ik het volgende persoonlijk wil delen: Mijn 
inzet als directeur binnen de stichting is onlangs geëindigd.  
 
Voor mij was er één drive om de stichting uit te bouwen. Dat is de urgentie om hét verschil te 
maken voor een groep meest kwetsbaren in onze stad. Iemand die onafhankelijke 
vertegenwoordiging in zorgbelangen nodig heeft moet daar op het gewenste tijdstip op redelijke 
wijze toegang toe hebben.  
 
Mentor zijn is een boeiende en beslist ook lastige rol. Onze uitwisselingen waren belangrijk. En 
zo vormden we elk vanuit ons eigen vakgebied een gefundeerde mening. En lopende ons contact 
is de functie van mentorschap in de stad steeds verder gaan reiken. Het resultaat mag er zijn!  
Er is ervaring opgedaan uit ruim 350 mentorschappen en op dit moment zijn er zo’n 150 
mentoren actief. De bekendheid van de beschermingsmaatregel is toegenomen binnen 
ziekenhuizen, instellingen, wijkzorg en bij het bestuur van de stad. Een informatiefilmpje van de 
gemeente i.s.m. AT5 over mentorschap heeft afgelopen weken veel reacties opgeleverd.   
 
Onze betrokken vrijwilligers zijn mensen zoals u en ik. Op dit punt in hun leven kiezen zij er voor 
om in 8 uur per maand professioneel invulling te geven aan deze rol en er te zijn voor deze 
specifieke persoon. Die persoonlijke keus is mede fundament om te voorzien in de toenemende 
vraag naar deze bijzondere vorm van mentorschap.     
In meerdere opzichten hebben we samen de steen in de vijver gegooid. Een dankbaar gegeven. 
Laten we ieder van ons de rimpeling in de vijver voortzetten!  
 
Zelf zal ik de komende periode wat ruimte nemen. Mijn creatieve brein en hands-on mentaliteit 
zullen zorgen voor een opnieuw passende inzet. Mocht u mij persoonlijk willen bereiken: mijn 
mobiel nummer is gelijk gebleven en het bureau beschikt over mijn privé emailadres.  
De stichting is voor de dagelijkse gang van zaken in de goede handen van mijn collega’s Carin 
Verbeek, Ellen Bremerman, Patric Filemon en Heleen Kruse. Uiteraard daar waar nodig in 
overleg met het bestuur.  
 
Ik, en al mijn collega’s wensen u alle goeds! 

       
Jeanette A.M. Krijnen 


