
Uit: Homerus, Odysseia,  

de reizen van Odysseus    

Mijn mentorschap 

In mijn functie als mentor put ik uit mijn 
levenservaring en inlevingsvermogen als persoon.  

Maar ook door mijn ervaringen als opbouwwerker 
en mijn werk als persoonlijk begeleider en 
trajectbegeleider in de geestelijke 
gezondheidszorg, heb ik de juiste instelling om 
een goede mentor te zijn.  

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging 
voor Professionele Mentoren en wil graag als 
onafhankelijke persoon voor betrokkene 
opkomen.voor uw familielid of client. 
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‘Mentor,  
help ons hieruit!  

Om onze oude  
vriendschap en om  
bewezen diensten ‘      



Ondersteunende functie 

Een mentor ondersteunt mensen bij het nemen 
van beslissingen als zij dat zelf niet kunnen. 
Soms handelt de mentor als vertegenwoordiger 
uit naam van die cliënt. Dit gebeurt op basis van 
bekendheid met de wensen en de situatie van 
de cliënt. De mentor vertolkt deze naar 
zorgaanbieders als arts en verpleging en andere 
partijen waar nodig in overleg met de familie. 
 

 

Voor wie wordt een 
mentorschap ingesteld? 

Een mentorschap wordt ingesteld voor een 
persoon die op het gebied van welzijn 
wilsonbekwaam is vanwege een geestelijke of 
fysieke aandoening. Dit kan het geval zijn als 
iemand een herseninfarct heeft gehad, een 
ernstige psychiatrische ziekte of een vorm van 
dementie heeft. Een mentor wordt benoemd als 
er geen familielid of andere naaste is die deze 
rol op zich kan nemen of dit niet wijs wordt 
geacht. 

Wettelijke vertegenwoordiger 

Omdat de mentor een wettelijk 
vertegenwoordiger is, wordt het instellen door 
het kantongerecht uitgevoerd. Een mentor 
rapporteert over elke cliënt aan de rechtbank. 
Het gaat hierbij niet om vermogensrechtelijke 
(geld)zaken, maar juist om welzijn en zorg. De 
mentor ontvangt een beperkte van te voren 
vastgestelde inanciële vergoeding. 
 

 

Taken van een mentor 

Een mentor gaat uit van de wensen, gewoonten 
en behoeften van de cliënt. 
Tot zijn of haar taken behoren: 
 wensen en situatie leren kennen 

 cliënt advies geven 

 vertrouwenspersoon zijn 

 de belangen van zijn client behartigen 

 cliënt vertegenwoordigen 
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