
Mentorschap. Ieder met zorg tot zijn recht.



Dit is een uitgave van Mentorschap Netwerk Nederland. MNN is de landelijke vereniging van 

regionale Stichtingen Mentorschap die zich inzetten voor de werving scholing en begeleiding 

van vrijwilligers die mentor willen worden voor (deels) wilsonbekwame personen in de zorg. Het 

betreft mensen die als gevolg van een ziekte of beperking niet -of niet altijd- goed in staat zijn 

om zelfstandig op te komen voor hun belangen en weloverwogen beslissingen te nemen op 

het gebied van hun zorg en welzijn. 
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In dit boekje geven we antwoord op de tien meest gestelde vragen over het mentorschap. Het is bedoeld 

voor mensen, die erover denken mentor te worden.

In de wet is vastgelegd dat cliënten in de zorg het recht hebben om mee te beslissen over de zorg die zij 

krijgen. Soms kan een cliënt dit vanwege zijn beperking niet helemaal overzien en is er bijvoorbeeld geen 

naaste familie of iemand uit het eigen sociale netwerk, die hem/haar kan bijstaan en vertegenwoordigen. 

In dat geval is het nodig dat er een mentor wordt benoemd. De mentor behartigt de persoonlijke belangen 

van de cliënt en ondersteunt hem/haar bij beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en 

begeleiding. De mentor treedt hierbij voor zover nodig op als de wettelijke vertegenwoordiger. Hij is daartoe 

op grond van zijn benoeming door de kantonrechter wettelijk bevoegd.

De wet op het mentorschap is nog jong. Niet iedereen is van het bestaan ervan op de hoogte. De behoefte 

aan vrijwilligers die mentor willen worden, is groot. De regionale Stichtingen Mentorschap zetten zich in om 

hierin te voorzien en ze begeleiden de mentoren bij de uitvoering.

Mentorschap wordt aangegaan voor langere tijd. Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. 

Mentoren geven aan dat het hen veel voldoening geeft. Als mentor kun je daadwerkelijk bijdragen aan de 

kwaliteit van zorg en leven van je cliënt.

Dit boekje geeft achtergrondinformatie over het mentorschap en helpt wie overweegt mentor te worden bij 

het maken van de juiste keuzes. Voor meer informatie vindt u achterin onze contactgegevens.

Nico Heinsbroek

Directeur MNN 

Kiezen voor mentorschap



‘Zij weet wat belangrijk voor mij is’



Een mentor is iemand die helpt bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn en die opkomt 
voor je belangen. In dit boekje gaat het over mentoren voor cliënten in de zorg, die als gevolg 
van hun beperking niet goed (meer) voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of andere 
naaste hebben die hen hierbij kan ondersteunen.
De kantonrechter kan dan een mentor benoemen die de cliënt ondersteunt bij het nemen van 
beslissingen en die zo nodig kan optreden als diens wettelijk vertegenwoordiger. 

Voor de belangenbehartiging van mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, zijn 
er meerdere mogelijkheden van (wettelijke) vertegenwoordiging. Een ervan is de benoeming 
van een curator, bewindvoerder en/of mentor door de kantonrechter. De kantonrechter houdt 
toezicht op de uitvoering van de wettelijke vertegenwoordiging. De bevoegdheden van deze 
drie wettelijke maatregelen verschillen. Een bewindvoerder heeft de wettelijke plicht de financiën 
te beheren van degene voor wie hij of zij als bewindvoerder is benoemd. Een mentor wordt 
benoemd met het oog op de belangenbehartiging op niet-materieel gebied. Het gaat dan met 
name om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Als de rechter een curator voor 
iemand benoemt, heeft dat betrekking op beslissingen over zowel welzijn en zorg als over geld en 
goederen.
Tussenkomst van een kantonrechter is niet altijd nodig. Vaak kan een partner of naast familielid 
(ouder, kind, broer of zus) optreden als vertegenwoordiger als de persoon in kwestie, om welke 
reden dan ook, niet zelf kan beslissen. Ook is het mogelijk iemand te vertegenwoordigen 
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via een schriftelijke volmacht. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij bankzaken, maar het kan ook 
zijn om vertegenwoordiging rondom zorg te regelen. Met een wilsbeschikking kan ook een 
vertrouwenspersoon worden aangewezen ter behartiging van de zorgbelangen. Iemand kan in 
een wilsbeschikking aangeven dat hij/zij de benoeming van een bepaalde persoon als mentor 
wenst, in het geval men wilsonbekwaam wordt. 

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die ervoor zorgt dat er voor iemands 
belangen wordt opgekomen en die probeert te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van 
de situatie. Het is bestemd voor personen die ‘deels wilsonbekwaam’ worden genoemd, zoals 
iemand met een psychiatrische of verstandelijke beperking, dementie en hersenletsel of in 
comateuze toestand. Degene om wie het gaat, kan soms (tijdelijk) informatie over bijvoorbeeld 
de behandelingsmogelijkheden niet goed (meer) overzien en/of zijn/haar wil hierin niet optimaal 
uiten. Iemand in een dergelijke positie zou makkelijk kunnen instemmen met iets wat hij/zij niet wil, 
doordat hij/zij niet in staat is goed gebruik te maken van zijn/haar inspraakrecht.

Het recht op vertegenwoordiging (‘het recht van toestemming geven’) is beschreven in onder 
andere de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Een hulpverlener moet 
altijd checken of de betrokkene de informatie begrijpt, zodat hij/zij weloverwogen kan instemmen 
met een behandeling. Als hij of zij dat niet kan, zal er een vertegenwoordiger geraadpleegd 
moeten worden om de betrokkene hierin te ondersteunen en te vertegenwoordigen. De mentor/
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wettelijke vertegenwoordiger is voor de hulpverlener/behandelaar in het overleg in het kader van 
het zorgplan contactpersoon en gesprekspartner.

Mentorschap van buiten de familie wordt pas actueel als een familielid niet kan of wil opkomen 
voor de belangen van de betrokkene. Soms is er geen familie. Het kan ook gebeuren dat 
familieleden het onderling niet eens zijn. Of dat zij zelf niet volledig bekwaam zijn. In deze situaties 
biedt het mentorschap uitkomst.

Het mentorschap kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, familie tot in de vierde 
graad, de bewindvoerder of de directie van de zorginstelling waar de persoon verblijft of zorg 
van ontvangt. Als anderen mentorschap nodig vinden, kan via de Officier van Justitie worden 
gevraagd een verzoek tot mentorschap bij de rechtbank in te dienen.
De mentor wordt benoemd door de kantonrechter. Deze onderzoekt en beoordeelt op grond van 
het verzoek en een verklaring van een deskundige of het mentorschap noodzakelijk is en of de 
aangewezen kandidaat-mentor geschikt is. Meestal worden daartoe de betrokkenen in een zitting 
‘gehoord’.
De rechterlijke beschikking omtrent de aanvraag omvat de benoemingsbeslissing, de duur van 
het mentorschap en de onkostenvergoeding. De hele procedure van aanvraag, onderzoek en 
uitspraak neemt gemiddeld twee tot drie maanden in beslag.

Wanneer is mentorschap noDiG?
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‘Ik ben weerbaarder geworden’



Ieder mens heeft waarden en normen, wensen, gewoonten en karaktereigenschappen. Het is 
belangrijk dat iemand die een mentor nodig heeft, een mentor krijgt die bereid en in staat is daar 
zo veel mogelijk op in te haken en in staat is een vertrouwensrelatie aan te gaan.
De coördinatoren van de regionale Stichtingen Mentorschap die samen MNN vormen, letten bij 
het zoeken en matchen van geschikte vrijwilligers op de volgende punten:

De wet en gedragscode: Voor het mentorschap geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De 
mentor mag geen (werk)relatie hebben met de instelling die de zorg en/of andere professionele 
diensten verleent. Dit om belangenverstrengeling te vermijden. 
Mentorschap Netwerk Nederland hanteert daarnaast een gedragscode ‘Goed mentorschap’. 
Van de (kandidaat)mentor wordt gevraagd deze code te onderschrijven.

vaardigheden: De mentor moet zich kunnen inleven in de cliënt. Hij/zij moet initiatiefrijk en 
besluitvaardig zijn. Opkomen voor de belangen van de betreffende persoon, duidelijke 
grenzen durven stellen van wat wel en niet acceptabel is en op diverse niveaus vaardig kunnen 
communiceren, zijn belangrijke eigenschappen. De mentor moet als dat nodig is ook goed 
kunnen onderhandelen. Vindingrijkheid is bij het zoeken naar een goede oplossing in moeilijke 
situaties een waardevolle eigenschap. Om adequaat te kunnen handelen in diverse, soms 
moeilijke situaties is het belangrijk dat de mentor een goed inzicht heeft in de eigen motivatie, 
beweegredenen en handelwijze. 

tijd: Van de mentor wordt een tijdsbesteding van gemiddeld tien uur in de maand 
(bezoekfrequentie van eens in de twee weken) gevraagd. In aanvang zal dat wat meer kunnen 

5 Wat WorDt van De mentor GevraaGD?



zijn, omdat in eerste instantie veel zaken zullen moeten worden uitgezocht. Maar ook voor 
bijzondere omstandigheden kan meer tijd en aandacht nodig zijn.

‘een goede match’: Vóór een verzoek tot benoeming bij de kantonrechter wordt ingediend, wordt 
eerst gekeken of de kandidaat-mentor past bij de betrokkene. Dat gebeurt in een of meerdere 
kennismakingsgesprekken met beiden. Het moet immers van beide kanten klikken.

De mentor neemt wanneer dat nodig is, beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of 
begeleiding. Als de cliënt zelf in staat is een beslissing te nemen, doet hij dat zelf.
De mentor legt aan de cliënt uit wat de keuzemogelijkheden zijn in een bepaalde situatie en 
bespreekt haar/zijn wens of voorkeur. Een voorbeeld is de keuze tussen twee soorten medicijnen 
waarbij afgewogen moet worden wat de voor/nadelen en de (bij)werkingen van deze medicijnen 
zijn. In sommige situaties zal de mentor vaak zelf eerst de specifieke hulp of expertise van anderen 
moeten inroepen.
Een ander voorbeeld is de keuzemogelijkheid op het gebied van wonen. Een aanleunwoning 
geeft sneller kans op hulp in nood dan een woonhuis in de wijk. Het woongenot moet dan 
afgewogen worden tegen het risico op ongevallen en hulp die niet direct ter plekke kan zijn.
De mentor beslist niet over hoogstpersoonlijke zaken rondom leven en dood. Dat kan alleen 
iemand zelf of de verantwoordelijke arts. Wel kan de arts de mentor raadplegen. Als er een 
wilsbeschikking is, dient die te worden geraadpleegd.

6 Waarover BesList De mentor?



Vrijwilligers die belangstelling hebben voor het mentorschap, krijgen van de regionale Stichtingen 
Mentorschap ondersteuning en scholing. De regiocoördinator organiseert voor alle vrijwilligers 
voorafgaand aan de start van het mentorschap een introductietraining. Ook zijn er regelmatig 
themabijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Daarbij worden externe docenten/trainers 
en deskundigen uitgenodigd.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere taken en bevoegdheden van de mentor, 
wet- en regelgeving op het gebied van cliëntenrechten, doelgroepen, het zorgplan en de rol 
van de mentor, communiceren met zorgverleners, onderhandelen en omgaan met ethische 
dilemma’s. Daarnaast geven mentoren elkaar ook onderling ondersteuning.

Voor familiementoren is er nog geen systematische ondersteuning. Overigens krijgen de regionale 
stichtingen regelmatig ook van deze groep verzoeken om informatie. Sommige stichtingen 
houden regelmatig samen met zorginstellingen voorlichtingsbijeenkomsten. 

Belangstellenden voor het mentorschap kunnen bij de coördinatoren terecht voor informatie 
en een kennismakingsgesprek. Kijk voor de regionale Stichting Mentorschap bij u in de buurt op 
www.mentorschap.nl (klik op ‘Mentorschap Regionaal’). 
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‘Hij neemt alle tijd om uit te zoeken wat ik wil’



Voor de benoeming van een mentor door de kantonrechter moet eenmalig griffierecht worden 
betaald. De vergoeding van de kosten voor de uitvoering van het mentorschap bepaalt de 
kantonrechter volgens landelijke richtlijnen. Het gaat hierbij om eenmalige intakekosten, de 
jaarlijkse onkosten van de mentor en de kosten van scholing en begeleiding door de regionale 
Stichting Mentorschap.
De vergoeding moet worden betaald door de cliënt. Als diens inkomen onder een minimumgrens 
ligt, kan de bijdrage die volgens de beschikking moet worden betaald (deels) worden 
teruggevraagd bij de Bijzondere Bijstand van de gemeente waar de cliënt verblijft. Bestedingen 
die de mentor wil doen voor zorg voor de cliënt (bijvoorbeeld schoenen, kleding of een rollator), 
moeten worden gedaan in overleg met en met instemming van de bewindvoerder, want deze 
behartigt de financiële belangen.

Het mentorschap eindigt, zodra het niet langer noodzakelijk is. Bijvoorbeeld, omdat de cliënt zelf 
weer vaardig genoeg is om over zijn/haar gezondheidszaken te beslissen. Ook overlijden van een 
van beiden kan een reden zijn. Het kan ook zo zijn dat de kantonrechter een einddatum vastlegt. 
Als een van beide partijen het mentorschap wil beëindigen, kan zij hiertoe bij de kantonrechter 
een verzoek indienen. Dit kan bijvoorbeeld als de mentor op enig moment niet meer in staat is 
de belangen van de cliënt goed te behartigen. In de regel zal de rechter met een verzoek om 
beëindiging instemmen, mits is voorzien in goede vervanging. 

8 Wie BetaaLt De Kosten?
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Mentorschap Netwerk Nederland (kortweg: MNN) is de landelijke vereniging van regionale Stichtin-
gen Mentorschap die zijn opgericht om werving, selectie, scholing, koppeling en begeleiding van 
vrijwilligers voor het mentorschap mogelijk te maken. De vereniging wordt ondersteund door de 
overheid en particuliere fondsen. MNN stelt zich als doel dat in heel Nederland iedereen die dat 
nodig heeft, een goede mentor krijgt.
Taken van MNN:
 
• Het bevorderen van de kwaliteit van het mentorschap door het organiseren van 
 kennisdeling en kennisontwikkeling.
• De ontwikkeling van beleid en kwaliteitsnormen voor ‘Goed mentorschap’.
• De borging van kwaliteit door het organiseren van een externe kwaliteitstoetsing. 
• De behandeling van klachten door een onafhankelijke landelijke klachtencommissie, 
 die bij geschillen aanbevelingen kan doen.
• Het vertegenwoordigen van de aangesloten regionale stichtingen bij relevante overheden, 
 de rechterlijke macht en andere landelijke organisaties.
• Het vergroten van de bekendheid van het mentorschap en de ondersteuningsmogelijkheden 
 die het biedt voor (deels) wilsonbekwame cliënten in de zorg.
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Wilt u meer weten over mentorschap? Wilt u vrijwilliger worden? 
hieronder vindt U de belangrijkste adressen.

Meer informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele:
www.rijksoverheid.nl  (info postbus 51 en Ministeries VWS en Veiligheid en Justitie; 
 hier vindt u o.a. een uitgebreide brochure) 
 Telefoonnummer ‘Postbus 51’: 0800 8051 (gratis) 
www.rechtspraak.nl  (Website van de Rechtspraak; hier vindt u aanvraagformulieren) 

Voor juridische informatie en juridisch advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket:
Telefoon  0900 8020 (e 0,10 per minuut)

Meer informatie over het werk van MNN:
Mentorschap Netwerk Nederland
Postbus 13180
3507 LD Utrecht
Telefoon  030 23 07 190
E-mail info@mentorschap.nl 
Internet  www.mentorschap.nl 

Op de website van MNN staan onder meer de adres- en contactgegevens 
van de regionale Stichtingen Mentorschap.



Bezoekadres
Maliebaan 71G
3581 CG Utrecht
postadres
Postbus 13180
3507 LD Utrecht
Telefoon  030 23 07 190
E-mail  info@mentorschap.nl
Internet  www.mentorschap.nl


