
Het kan gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te oordelen over verzorging, verpleging of 
medische behandelingen. Dit komt vaak voor bij mensen met dementie, psychiatrische problematiek 
of een verstandelijke beperking. Er is dan behoefte aan een mentor, een wettelijk vertegenwoordiger 
die hierin ondersteunt en uitkomst kan bieden. Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter en 
neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.

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 BIJ BEAUFIN
Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatief. Het kan gaan 
om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar 
een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Mentorschap bij Beaufi n houdt in dat een vaste mentor over de persoonlijke belangen van de cliënt 
waakt. Over zijn of haar gezondheid en welzijn. Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen 
voor de gezelligheid langskomt. Een mentor is verantwoordelijk voor de zorg gerelateerde belangen 
van de cliënt. Wij verstaan hieronder, o.a. 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. 

ALLES OVER 
MENTORSCHAP



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 Beaufi n heeft u nooit te maken met 
een wachtrij.

VAST CONTACTPERSOON 
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 voor staat, wat 
er nodig is en waar behoefte aan is. Uit ervaring blijkt dat onze 
cliënten en diens naasten hier veel waarde aan hechten. En 
dat is heel begrijpelijk, want het stelt gerust als u weet dat 
alles goed geregeld is. 

WAT DOEN WE ALLEMAAL
•  Persoonlijk contact onderhouden en een goede vertrouwensrelatie opbouwen met de betrokkene, 

zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
•  De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, 

behandelaars of instellingen.
• In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
•  Ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit 

gaat of als er een medische ingreep op behandeling nodig is. Of als het de betrokkene niet goed meer 
lukt om zelfstandig te blijven wonen.

• Verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de 
eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, 
dan zal de mentor de keus maken. De mentor doet regelmatig verslag van zijn bemoeiingen aan de 
kantonrechter.

Mocht u meer willen weten over mentorschap bij Beaufi n of een aanmelding willen doen, dan kunt u 
contact opnemen via telefoonnummer 020 3080365 of per email: aanmeldingen@beaufi n.nl

DE RECHTER
Zodra de formulieren zijn ingevuld en ondertekend, wordt het 
verzoek door de kantonrechter behandeld. Soms volgt er een 
zitting op locatie, maar vaak ook niet. Zodra de schriftelijke 
aanstelling (beschikking) is ontvangen, kan de mentor 
daadwerkelijk aan de slag gaan. Meestal is dit binnen 6-8 
weken na het indienen van het verzoek.


