
Sommige mensen hebben 
moeite met het maken 
van keuzes of het nemen  
van initiatief. Het kan 
gaan om eenvoudige 
dagelijkse dingen. 
Het regelen van het 
huishouden. Het zoeken 
naar een beter passende 
woonruimte of de keuze 

voor een bepaalde 
medische behandeling. 

Mentorschap bij Beaufin 
houdt in dat een 
vaste mentor over de 
persoonlijke belangen van 
de cliënt waakt. Over zijn 
of haar gezondheid en 
welzijn.

Als er geen familie 
of andere relatie 
beschikbaar is om die 
taak op zich te 
nemen – of indien dat 
niet wenselijk is – kan 
een professionele mentor 
uitkomst bieden. 

MENTORSCHAP

Steun bij medische zaken en zorg



Een echtpaar op hoge leeftijd bevond 
zich in een crisissituatie. Het Sociaal 
Team van de gemeente vroeg ons met 
spoed in te springen. Er waren financiële 
problemen. Maar bovenal was hun 
persoonlijke situatie erg kwetsbaar. 
De gezondheids-problemen en 
omstandigheden thuis waren dusdanig 
kritiek dat er met urgentie een mentor  
(en bewindvoerder) werd aangevraagd. 
Mevrouw kampte al enkele jaren met 
dementie. Zij werd zo goed mogelijk 
verzorgd door haar echtgenoot. Vanuit 
hun aanleunwoning bracht meneer 
haar naar dagbesteding, waarna hij de 
huishoudelijke taken verrichte. Meneer 
was weliswaar goed van geest, maar zijn 
lichaam liet hem in de steek. Meerdere 
ziekenhuisopnames kort na elkaar door 
hartfalen, maakte hun thuissituatie 
onhoudbaar. Mevrouw bleef tijdens de 
opnames alleen achter in de woning. De 
mogelijkheid dat meneer zou komen te 
overlijden was aanwezig. 

Wat zou er dan van zijn vrouw terecht 
komen? Wie zou er voor haar zorgen 
als hij dat niet meer zou kunnen? Aan 
hun verstandelijk beperkte dochter 
kon hij dit niet overlaten. En andere 
familieleden hadden zij niet.  
Met de aanstelling van Beaufin mentor 
Ellen, kregen zij beiden een wettelijk 
vertegenwoordiger die zo goed mogelijk 
ieders eigen zorgbelangen behartigt. 
Meneer – die gelukkig herstelde – 
kon op eigen wijze voor zijn vrouw 
blijven zorgen. Met de geruststellende 
wetenschap dat hun mentor ten alle 
tijde een vangnet zou zijn. Sterker nog… 
mentor Ellen wist meer ondersteuning 
en beter passende zorg in te schakelen 
voor hun complexe thuissituatie. 
Toen mevrouw uiteindelijk echt niet 
meer zelfstandig kon blijven wonen 
en er een geschikte zorgplek in het 
verpleeghuis gezocht moest worden, 
stond meneer ook hierin niet
meer alleen.   

MENTORSCHAP BIJ BEAUFIN

Een mentor is verantwoordelijk 
voor de zorg gerelateerde 
belangen van de cliënt. Wij 
verstaan hieronder een 
goede verzorging, verpleging, 
behandeling, begeleiding 
en passende huisvesting. 
Zo is de mentor aanwezig 
bij de besprekingen met de 
hulpverlener of zorgaanbieder 
en ondertekent de mentor het 
zorgplan, als de cliënt daartoe 
niet meer in staat is. De mentor 
helpt de cliënt bij de keuze 
voor een bepaalde medische 
ingreep of behandeling. Ook bij 
de keuze van een woonvorm 
of (verpleeg)huis speelt de 
mentor een belangrijke rol. 
U of uw naaste krijgt een 
vaste mentor. De mentor is de 
vaste contactpersoon met wie 
afspraken worden gemaakt.  
Zo weet de mentor precies 
hoe het er bij u of uw naaste 
voorstaat, wat er nodig is en 
waar behoefte aan is. 

HOE HET WERKT 
IN DE PRAKTIJK 

Kennismaking
Op het moment dat u een aanvraag 
bij ons doet voor uzelf of uw 
naaste nemen wij binnen 24 uur 
contact met u op. Wij kiezen een 
locatie waar u of uw naaste zich 
prettig voelt en komen persoonlijk 
langs voor een kennismaking. 
We plannen ze à la minute in. Bij 
Beaufin heeft u nooit te maken met 
een wachtrij.

Naar de rechter
Zodra de formulieren zijn ingevuld 
en ondertekend, wordt het verzoek 
door de kantonrechter behandeld. 
Soms volgt een zitting bij de 
rechtbank, soms komt de rechter 
naar iemand toe en soms beslist 
de rechter op wat op papier wordt 
aangeleverd.  Zodra de rechter 
besloten heeft dat een mentor 
wenselijk is wordt een schriftelijke 
aanstelling (beschikking) 
verstuurd. Zodra deze is ontvangen 
kan de mentor daadwerkelijk aan 
de slag gaan. Meestal is dit binnen 
6-8 weken na het indienen 
van het verzoek.

EEN PERSOONLIJK VERHAAL



VOOR WIE?

Wettelijk mentorschap is er voor mensen vanaf 18 jaar die onvoldoende voor hun 
eigen zorg belangen op kunnen komen. 

Beperkingen waardoor iemand niet meer in staat is om zijn zorgbelangen te 
behartigen kunnen zijn:
 Dementie
 Verstandelijke en lichamelijke beperking
 Psychiatrische oorzaken
 Niet-aangeboren hersenletsel

TARIEVEN

Als u mentorschap aanvraagt, bent u vrij om een mentor te kiezen. De toewijzing 
kan alleen plaatsvinden door de kantonrechter. De kantonrechter volgt in de meeste 
gevallen de voorkeur van de aanvrager. 

De kosten voor Mentorschap bedragen:  
Maandelijkse kosten   € 125,53
Eenmalige kosten  € 709,06 

Vaak bestaat de mogelijkheid om voor de kosten van bewindvoering en mentorschap 
een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand 
is echter wel inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente. 

AANVRAGEN & CONTACT

Wilt u een aanvraag indienen voor mentorschap voor uzelf of voor een naaste? Stuur 
dan een e-mail via aanmelden@beaufin.nl. Binnen 24 uur nemen wij contact met u 
op om een intake in te plannen.      Bellen kan uiteraard ook en is nóg sneller:  
020- 3080 365.       Postbus 9407,  1006 AK te Amsterdam.

UW ZEKERHEDEN BIJ BEAUFIN

 Snel professionele hulp
 Geen wachtrijen
 Vast contactpersoon
 Kennismaking op locatie


