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Voorwoord  
 

Het jaar 2017 is het jaar waarin onze stichting opnieuw belangrijke stappen heeft gezet op 
weg naar een gezonde toekomst.  

Wij danken het Oranjefonds voor de continering van de steun. Zowel de Rabobank 
Amsterdam als de ING Bank hebben donaties gedaan. 

We zijn doorgegaan met het uitbouwen van onze goede relaties met de gemeente 
Amsterdam en de verschillende zorgaanbieders. De noodzaak om te zorgen voor grotere 
bekendheid van mentorschap blijft bestaan. Daardoor zullen meer cliënten hier gebruik van 
kunnen maken.  

We zijn succesvol doorgegaan met het werven en trainen van vrijwillige mentoren. Zij zijn 
een belangrijke inspiratie bij het verder bestendigen van onze organisatie.  

Opnieuw wijst een succesvol doorlopen audit er op dat directeur en medewerkers inhoud en 
bedrijfsvoering op orde hebben. 

We blijven met alle betrokkenen Mentorschap Amsterdam doorontwikkelen aan de hand 
van onze visie zoals verwoord in “Doorgroei naar zelfstandigheid”.  

Met vertrouwen zien we een verder opgaande lijn in 2018 tegemoet. 

 

Met dank aan allen voor hun bijdrage, namens het bestuur, 

 

Willem de Wijs, voorzitter SMA 
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Inleiding 
Het zelf maken van keuzes over je eigen welzijn en gezondheid is voor veel mensen 
vanzelfsprekend. Als het een ingrijpende beslissing betreft, zijn er anderen om dit mee te 
bespreken: partner, kinderen, familie of vrienden.  
Maar wat gebeurt er als kiezen niet meer lukt en er geen netwerk is om te helpen terwijl er 
sprake is van tijdelijke of langdurige wilsonbekwaamheid? In Amsterdam en Diemen wonen 
zeker 10.000 mensen die niet in staat zijn hun eigen zorgbeslissingen te nemen. Zij hebben 
daarin vertegenwoordiging nodig. Dat kan via hun partner of directe familieleden. Als deze 
er niet zijn biedt wettelijk mentorschap een uitkomst.  
  
In 1995 is de Wet Mentorschap geïntroduceerd in het Burgerlijk Wetboek (BW boek 1 titel 
20). De kantonrechter heeft de mogelijkheid in deze situaties een mentor aan te stellen. De 
mentor is, na aanstelling door de kantonrechter, bevoegd om de cliënt te 
vertegenwoordigen bij rechtshandelingen met betrekking tot verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling. De rol is een andere dan die van de bewindvoerder, die de 
cliënt vertegenwoordigt op financieel gebied. Sinds de herziening van de Wet Mentorschap 
in 1998 kunnen mentoren die aangesloten zijn bij een stichting het wettelijk mentorschap 
voor een cliënt op zich nemen.  
Bij de oprichting van Stichting Mentorschap Amsterdam in 2009 zijn Cliëntenbelang 
Amsterdam en de koepelorganisatie SIGRA nauw betrokken geweest.  
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Doelstelling 
 
Naast de grond in de wet mentorschap heeft SMA een eigen visie en doelstelling op de 
uitvoering van het mentorschap.  
 

- Iedereen heeft recht op onafhankelijke vertegenwoordiging in het overleg met 
hulpverleners die zich bezighouden met verpleging, behandeling, verzorging en 
begeleiding. 

- Mentorschap via onze organisatie betekent dat je in welke omstandigheid dan ook 
recht hebt op optimale levenskwaliteit en zorg vanuit je eigen achtergrond, 
gedachtegoed en gewoonten. 

- Wanneer iemand dit zelf onvoldoende (meer) kan, zijn vanuit de wetgeving partner 
en directe familie de eerst aangewezenen om hierin mee op te trekken 

- Wanneer er geen partner of familieleden zijn om deze rol op zich te nemen wil SMA 
deze rol onafhankelijk en in betrokkenheid invullen in 8 uur per maand in plaats van 
de 17 uur per jaar die de wetgever daarvoor betaald beschikbaar stelt. 

- SMA werft, selecteert, traint en begeleidt weldenkende Amsterdammers binnen  
geldende kwaliteitsnormen om hen vervolgens één op één te koppelen aan een 
cliënt. 

 
De SMA: 

• Wil die Amsterdammers bereiken die behoefte hebben aan onafhankelijke 
vertegenwoordiging; 

• Zal de cliënt zo veel als mogelijk vertegenwoordigen vanuit het perspectief van de 
cliënt en neemt daarbij levensovertuiging, normen en waarden als leidraad; 

• Wil kenniscentrum zijn opdat kwetsbare burgers van Amsterdam, hun netwerk, 
informele zorg en professionele ondersteuners bekend zijn met de mogelijkheden en 
kansen van een mentoraat via de SMA. 
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Organisatie 
 
Landelijk: 
Alle regionale stichtingen mentorschap zijn aangesloten bij Mentorschap Nederland, de 
koepelorganisatie. De doelstellingen van de landelijke organisatie zijn:  
• ondersteunen van de regio’s; 
• voorlichting en PR om dit thema onder de aandacht te brengen; 
• bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap; 
• stimuleren van de toename van het aantal mentoren in Nederland; 
• landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging. 
Dit alles gebeurt onder leiding van een Landelijk Bestuur en met ondersteuning van het 
landelijk bureau. 
 
SMA:  
Het werkgebied is Amsterdam en Diemen.  Naar schatting zullen 500 Amsterdammers door 
het wegvallen van partner of familie een beroep doen op onafhankelijke 
vertegenwoordiging.  Bij het vinden van de juiste match tussen mentor en cliënt is het 
belangrijk recht te doen aan de eigenheid en diversiteit van de Amsterdamse bevolking.  
Eind 2017 stond de SMA 156 cliënten bij. 
 
Tot 2017 woonden veel van onze cliënten in een zorginstelling of andere vorm van 
beschermd wonen. Door de veranderingen sinds 2014 in de zorg, vergrijzing en het streven 
om zo lang mogelijk burgers zelfstandig te laten wonen zijn er ook voor de SMA 
veranderingen zichtbaar geworden.  Daarnaast beogen professionals in de zorg en ook de 
rechtbank steeds vaker een mentorschap via de stichting te laten uitvoeren. Dit heeft te 
maken met de kwaliteit en aandacht die worden geboden door de mentoren. Ook dit maakt 
dat complexere mentorschappen aan ons worden toevertrouwd.  
 
Signalen ten opzichte van 2016 zijn: 

- Toename van het aantal cliënten met ambulante zorg aan huis; 
- Toename van het aantal cliënten met verstandelijke beperking waar de ouders van 

overleden zijn en broers of zussen deze rol niet kunnen invullen; 
- Toename van het aantal cliënten met psychische problematiek in steeds sneller 

opvolgende behandel-/zorg-/woonlocaties; 
- Toename van het aantal cliënten met complexe zorgvragen en dubbelproblematiek 

(lichamelijke en psychische klachten); 
- Toename van het aantal cliënten waar problemen zijn met het sociale netwerk van 

de cliënt zoals grensoverschrijdend gedrag en financiële uitbuiting. 
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Door deze veranderingen wordt er een groter beroep gedaan op de flexibiliteit en de inzet 
van de mentor. Dat maakt ook dat de SMA meer inzet heeft te doen op passende 
ondersteuning van haar mentoren.  Zoals informatie of kennisoverdracht ten aanzien van: 

- ethische en praktische vragen over het voornemen om van thuissituatie naar meer 
beschermde woonomgeving te verhuizen; 

- wat mee speelt in complexe familieverhoudingen en hoe bemiddelingsrol er uit kan 
zien; 

- randvoorwaarden voor hoe iemand lang(er) veilig thuis kan wonen; 
- signaleren van en acteren op grensoverschrijdend gedrag (ouderen in veilige 

handen). 
 
De SMA heeft voorzien in een gedragscode, een klachtenregeling en een privacyreglement. 
Daarnaast volgt het de kwaliteitsrichtlijn Goed Mentorschap van Mentorschap Netwerk 
Nederland en staat onder toezicht van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM van de 
rechterlijke organisatie. 
 
Bestuur:  
Het bestuur van de SMA bestaat uit vijf leden. Bestuursleden nemen zitting op eigen titel en 
hebben allen een sterke affiniteit met de onderwerpen zorg en mentoraat. De belangrijkste 
vergaderthema’s waarover het bestuur zich boog waren financiering, groei, zelfstandige 
levensvatbaarheid en bekendmaken van de Amsterdamse burgers met de SMA. 
De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Aan het einde van het verslagjaar was 
er één vacature. 
Samenstelling per 31 december 2017: 
Willem de Wijs Voorzitter 
Ans Goemans  Penningmeester 
Danielle Clarke Secretaris 
Afke Middelkoop Bestuurslid 
 
Directie:  
Sinds juni 2012 is Jeanette Krijnen aangesteld in de rol van directeur/senior coördinator. Zij 
heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit en het bestaansrecht van de 
stichting. Zij heeft zowel de zakelijke als de inhoudelijke leiding van de uitvoerende 
organisatie. Zij waarborgt de sluitende exploitatie en is verantwoordelijk voor de 
bevordering en borging van de kwaliteit. 
 

Bureau:  
Het bureau van de Stichting Mentorschap Amsterdam ondersteunt het dagelijks reilen en 
zeilen van de organisatie. 
Het bureau bestond in 2017 uit:  
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Bezetting bureau    
Senior Coördinator/ 
Directeur 

Betaald 1 persoon 32 uur 
p.w. 

Coördinator Betaald 2 personen 24 uur 
p.w. 

Dossierbeheerder Betaald 1 persoon 24 uur 
p.w. 

Contactpersonen 
intervisie/gebied 

Vrijwillig 10 personen 40 uur 
p.w. 

Ondersteuners Vrijwillig 2 personen 20 uur 
p.w. 

Werving en selectie Vrijwillig 2 personen 12 uur 
p.w. 

 
 
Locatie 
In januari 2017 werd de verhuizing gerealiseerd van de Derde Schinkelstraat naar het 
gebouw Corvershof op het terrein Amstelhoven van de Protestantse Diaconie Amsterdam. 
Mentorschap Amsterdam was vanaf dat moment gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 18. 
Aldaar vond de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst plaats.  
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Kwaliteit 
De Stichting Mentorschap Amsterdam heeft kwaliteit in haar activiteiten hoog in het vaandel 
staan. Het is haar leidraad bij zowel ontwikkelingsactiviteiten, als het delen van kennis, 
deskundigheid en ervaringen. In deze tijd van groei speelt ook het borgen van kwaliteit een 
grote rol. 

 

Audit 
Sinds 2012 worden de regionale stichtingen mentorschap getoetst volgens de Wet 
Mentorschap en het Besluit Kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en 
Mentoren (Stb. 2014,46) en volgens de richtlijnen voor “Goed mentorschap” van 
Mentorschap Amsterdam.  
De Commissie van Toezicht heeft opnieuw kunnen vaststellen dat de SMA voldoet aan alle 
genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen. Dankzij de inspanningen van alle 
bureaumedewerkers en bureauondersteuners was dit resultaat opnieuw mogelijk. 
 

Klachtafhandeling 
Er werden in 2017 geen klachten ingediend. In 2017 was mevrouw S. Leijer 
klachtencontactpersoon, conform het klachtenreglement van Mentorschap Nederland. Zij is 
onafhankelijk van de SMA en het eerste aanspreekpunt. Zij kan betrokkenen helpen een 
klacht te formuleren of verduidelijken. Indien gewenst kan zij ook bemiddelen tussen de 
klager en de SMA, of helpen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. 

  



 
 

 Pagina 10 van 14 
  

Activiteiten en resultaten 
De hoofdactiviteit van de Stichting Mentorschap Amsterdam is de werving, selectie, scholing 
en begeleiding van diegenen die de belangrijke rol van raadgever, bemiddelaar en bewaker 
van de belangen van deze kwetsbare Amsterdammers op zich wil nemen. Daarnaast richten 
wij ons op het bereiken, informeren en goed matchen van de cliënt en zijn omgeving. 

 

1. Aantal mentoren, cliënten en koppelingen in 2017, afgezet tegen 2016:  
 

 December 2016 December 2017 
Aantal mentoren 129 147 
Aantal gekoppelde 
mentoren 

100 134 

Cliënten met beschikking 115 156 
Beëindiging mentorschap 
(door overlijden cliënt of 
verhuizing) 

21 28 

Uitstroom mentoren1 8 14 
 
 
2.Aanmeldingen kandidaat mentoren, follow-up gesprek, opleiding en begeleiding  

Aanmeldingen 
In totaal meldden zich 100 kandidaten aan: 35 mannen en 65 vrouwen. Het aantal 
aanmeldingen per maand schommelde tussen 4 (in de maand mei) en 11 (in de maand 
augustus). Alleen in de maand april meldden zich meer mannen dan vrouwen (6 mannen en 
3 vrouwen). 
     
Introductiecursus 
De Introductiecursus Mentorschap is de eerste stap onderweg naar het mentorschap. Het 
geeft de gelegenheid kennis te maken met het onderwerp en te bepalen of dit aansluit bij de 
kandidaat. De cursussen worden maandelijks gegeven op het bureau van de Stichting en 
duren een dag. Tijdens de introductiecursus komen o.a. aan bod: 
• wetgeving 
• profiel, taken en bevoegdheden van de mentor 
• gedragscode 
• overleg rondom de zorg van de cliënt. 
 
De cursus werd 11 keer aangeboden en werd bijgewoond door 68 deelnemers (in 2016 was 
dat 62 deelnemers).  

                                                             
1 *redenen uitstroom: wijziging privéomstandigheden, overlijden cliënt 
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Het aantal dagen tussen de datum van aanmelding en de datum van het bijwonen van de 
cursus bedroeg gemiddeld 39,6 (minimaal 7 dagen en maximaal 89 dagen). 
Gemiddeld waardeerden de deelnemers de cursus met het cijfer 8,2. Nooit werd minder dan 
het cijfer 7 gegeven.  
Deelnemers maakten gebruik van de mogelijkheid om op het evaluatieformulier suggesties 
te doen tot verbetering van de cursus. Zo bleek de behoefte aan verlenging van de 
cursustijd, het gebruik maken van concrete casuïstiek, het doen van rollenspellen en 
duidelijkheid over de kennis van zaken die minimaal moet zijn verworven om als mentor te 
kunnen functioneren. 
 
Het follow-up gesprek 
Met 37 kandidaten die de introductiecursus dit jaar hebben gevolgd vond een follow-up 
gesprek plaats. Met 4 deelnemers moest nog een gesprek in 2018 worden gepland. Het 
aantal dagen tussen de datum van aanmelding en de datum van het follow-up gesprek 
bedroeg gemiddeld 57,4 dagen (minimaal 21 dagen en maximaal 215 dagen). Het aantal 
dagen tussen de datum van het bijwonen van de cursus en de datum waarop het follow-up 
gesprek plaatsvond bedroeg gemiddeld 21,1 dagen (minimaal 5 dagen en maximaal 198 
dagen)  
 
Werkzaam zijn als mentor 
Van de 100 kandidaten die zich dit jaar aanmeldden zijn er aan het eind van 2017 22 als 
mentor actief geworden. Het betrof 11 mannen en 11 vrouwen in leeftijden variërend van 
25 tot 75 jaar oud. Het aantal dagen tussen de datum van aanmelding en de datum van 
ondertekening van de mandateringsovereenkomst was gemiddeld 134,6 dagen (minimaal 56 
dagen en maximaal 304 dagen). 9 kandidaten in 2017 aangemeld wachtten aan het einde 
van het jaar nog op een koppeling aan een cliënt. Per 31 december 2017 wachtten zij 
gemiddeld 74,3 dagen sinds hun follow-up gesprek (minimaal 11 dagen en maximaal 266 
dagen) 
 
Intervisie 
Zeswekelijks wordt in aanwezigheid van een senior-mentor gelegenheid tot intervisie 
gegeven. Intervisie is een manier om het eigen handelen te spiegelen aan collegamentoren. 
In kleine groepjes (tot 8 personen) wordt uitgewisseld waar de mentoren in de praktijk 
tegenaan lopen. Om de kwaliteit van de bijeenkomsten te bewaken is er in 2016 een 
intervisiebeleid uitgezet en een map met handreikingen ontwikkeld. Mevrouw M. van 
Bergen, geestelijk verzorger en professioneel begeleider, is aangetrokken door de Stichting 
om vanuit haar expertise een intervisiesysteem te implementeren. Twee keer jaarlijks 
komen de contactpersonen van de intervisiegroepen bij elkaar met directeur en bureau. 
Thema’s die regelmatig ter sprake komen zijn: 
- de juridische bevoegdheden 
- het begrenzen van de eigen inzet, in geld, tijd, taken en gerichtheid  
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- de match tussen mentor en cliënt: lukt het om contact te krijgen, een vertrouwensband op 
te bouwen?  
 
Themabijeenkomsten 

Tijdens het mentoraat is er de mogelijkheid om themabijeenkomsten bij te wonen over 
onderwerpen die aan het mentoraat raken. Deze worden regelmatig gegeven en zijn 
toegankelijk voor aangesloten mentoren en mensen met interesse om mentor te worden. 
Per bijeenkomst waren een twintigtal belangstellenden aanwezig. In 2017 kwamen de 
volgende onderwerpen aan bod: 

• Vrijdag 24 februari BOPZ Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
(Psychogeriatrie) 

• Zaterdag 24 februari Toolbox inzake beslismomenten mentorschap 
• Zaterdag 24 april Zorgindicaties en Multi Disciplinair Overleg (MDO) (inclusief 

Zorgleefplan) 
•  Vrijdag 19 mei Toolbox inzake beslismomenten mentorschap 
• Zaterdag 17 juni Dossier, logboek mentorschap en praktische tips mentorschap 
• Maandag 3 juli Zorgindicaties en Multi Disciplinair Overleg (MDO) (inclusief 

Zorgleefplan)  
• Woendag 5 juli Dementie en verschillende vormen van verlies 
• Vrijdag 14 juli Wondverzorging en decubitus 
• Zaterdag 23 september Zorgindicaties en MDO 
• Zaterdag 7 oktober Logboek, dossier en jaarrapportage voor rechtbank 
• Dinsdag 10 oktober Bewindvoering 
• Zaterdag 18 november Rol van de mentor 
• Donderdag 23 november Doelgroep psychiatrische problematiek en de manier 

waarop de mentor kan worden ondersteund vanuit de samenwerking met GGZ 
inGeest 

• Zaterdag 25 november Dossier, logboek en jaarrapportage voor rechtbank   
• Donderdag 7 december Mensen met een verstandelijke beperking in samenwerking 

met Philadelphia 
Vrijdag 15 december Dossier en jaarrapportage voor rechtbank 

Begeleiding 
Elke mentor kan een beroep doen op de coördinator of de directeur van de stichting. Zij zijn 
er als vraagbaak en een klankbord bij alles wat de mentor in de praktijk tegenkomt. Daarbij 
onderhouden de senior-mentoren het contact met de mentoren in hun begeleidingsgroep. 
Elk jaar is er een evaluatie rondom het mentoraat. Deze evaluatie is er ook mede om verslag 
uit te brengen aan de rechtbank. 
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Samenwerking Gemeente Amsterdam 
 
Op 6 oktober  organiseerde Mentorschap Amsterdam in samenwerking met de gemeente 
het symposium “Wettelijk Mentorschap; is dit nodig naast eventuele bewindvoering?”.   
Het symposium was bedoeld voor iedereen die zorgt in Amsterdam: 
wijkzorgprofessionals, maatschappelijk werkers, huisartsen en ook mentoren en 
bewindvoerders.  
Het symposium vond plaats nadat de dag ervoor bericht was gekomen van het overlijden 
van burgemeester Van der Laan. “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar” schreef Van 
der Laan in zijn laatste brief aan alle burgers. Deze zin werd bij de opening van het 
symposium aangehaald en gaf een extra bezieling. 
 
Een volle zaal: ruim 80 deelnemers wisselden aan de hand van casussen ervaringen uit 
over samenspel bij mensen die thuis wonen en naast steun soms ook 
vertegenwoordiging nodig hebben.  

Kees Blankman hield een inleiding over de beschermingsmaatregelen. 
Medewerkers van de wijkteams gaven aan het fijn te vinden om de mogelijkheden van 
mentorschap en bewindvoering te leren kennen, bijvoorbeeld voor cliënten die 
achteruitgaan en niet meer weten hoe het met ze moet omdat ze niet goed meer regie 
kunnen voeren. 
Casemanagers zorg gaven aan wat de grote meerwaarde is voor cliënten die niet goed 
hun situatie kunnen overzien en geneigd zijn zorg te mijden, ook als ze die eigenlijk wel 
willen en nodig hebben. 
Ook werd ingegaan op de rol van mentoren en bewindvoerders bij misbruik. 

Mentorschap Amsterdam maakte voor de gelegenheid een beslisboom om te helpen 
signaleren en beoordelen of zinvol is om mentorschap aan te vragen. Deze is 
verkrijgbaar via onze website of op aanvraag. 

Het symposium leverde alle deelnemers ook veel netwerkcontacten op. 
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Financiële ondersteuning 
De financiering van de Stichting Mentorschap Amsterdam vindt, sinds haar oprichting in 
2009, plaats uit vergoedingen voor diensten verricht door de mentoren, subsidies, legaten, 
erfstellingen en schenkingen.  
 
In 2017 ontving de Stichting van de volgende partijen onontbeerlijke steun voor haar 
activiteiten: 
 

Bijdragen 2017  
Oranje Fonds € 30.000 
ING Bank (Help Nederland Vooruit) € 2.000 
RABO € 5.000 

 

Groei 
Toekomstplannen en project Doorgroei naar zelfstandigheid 
Over de afgelopen jaren heeft de SMA zich bewezen als een professionele en gedegen 
mentorschapsorganisatie. Het streven is om het voortbestaan van de stichting onafhankelijk 
te maken van subsidies en de beschikbaarheid binnen Amsterdam van onafhankelijke en 
vrijwillige mentoren te garanderen voor de 500 kwetsbare Amsterdammers die behoefte 
hebben aan zorgvertegenwoordiging.  
 
In 2015 is het plan van aanpak ontwikkeld voor het project Doorgroei naar zelfstandigheid. 
Uitgangspunt hierbij is een zodanige groei van de SMA dat de werkzaamheden van de 
organisatie op termijn volledig uit de mentorvergoedingen bekostigd kunnen worden. Om 
dit te kunnen realiseren werd aangenomen dat een groei naar 200 beschikbare mentoren 
noodzakelijk zou zijn.  Hierdoor bereikt de organisatie bestaanszekerheid. 
De kern van dit project is het tot stand brengen van meer matches met cliënten, en als 
gevolg hiervan meer inkomsten te realiseren. Dit wordt op drie fronten bewerkstelligd: 

• Verhogen van de bekendheid van mentorschap bij de verschillende doelgroepen en 
versterken van de samenwerking met vertegenwoordigende partijen en 
zorginstellingen. 

• Verhogen van de bekendheid bij potentiële vrijwilligers/mentoren. 
• Versterken van de bureau-organisatie met professionele en vrijwillige medewerkers. 

 
In 2017 hebben we onze groeidoelstellingen niet volledig gehaald. Het aantal gerealiseerde 
beschikkingen betrof 156 hetgeen een netto groei van 41 betekende. De groei van het aantal 
mentoren bleef achter bij de verwachtingen. In combinatie met de gerealiseerde groei van 
cliënten betekende dit dat de bureaumedewerkers steeds meer cliënten zelf zijn gaan 
begeleiden. Dat is een punt van zorg voor de toekomst. 


