
Rol Mentor (0,8 – 1 fte) 

Missie Je taak als mentor is geslaagd wanneer de best passende zorg wordt geleverd aan jouw 
cliënten. Het is jouw missie om jouw cliënt te vertegenwoordigen richting zorgverleners.  Jij 
bent de spreekbuis van je cliënt. In de persoonlijke beslissingen die je neemt voor de cliënt 
neem je de wensen en overtuigingen van cliënt mee.  Goed mentorschap houdt in dat de 
mentor de cliënt zelf de besluiten laat nemen waartoe hij nog in staat is. 
 
Binnen Beaufin werk je nauw samen met collega’s die jouw cliënt vertegenwoordigen op 
financieel gebied.  

Uitkomsten  Je bezoekt de cliënt regelmatig (wettelijk minimum is 6 maal per jaar) om deze zo 
goed mogelijk te kennen, een vertrouwensrelatie op te bouwen en om te kijken of de 
zorg goed is geregeld. 

 Je vertegenwoordigt de cliënt bij besprekingen over het zorgplan. Je ziet erop toe dat 
het zorgplan wordt uitgevoerd volgens de afspraken. 

 Je neemt, indien mogelijk samen met de cliënt, besluiten over verpleging, benodigde 
verzorging, behandeling en begeleiding. 

 Je onderhoudt contact met onder andere familieleden, behandelaars, zorg- en 
dienstverleners.  

 Je ziet erop toe dat de cliënt de zorg ontvangt waarop hij recht heeft.  
 Je houdt verslag bij van de door jou ondernomen acties en gemaakte afspraken.  

Competenties  Aanpasbaarheid Je kan soepel en flexibel reageren op gewijzigde situaties. Je kan je 

verplaatsen in de belevingswereld van cliënt. 

 Oplossingsgericht Je zoekt naar wegen om het beoogde doel te bereiken. Je neemt 

geen genoegen met “zo doen we dat nu eenmaal”. 

 Communicatief Tegenover cliënten kun je je goed uitdrukken. Richting instellingen 

ben je een kundig gesprekspartner.  

 Initiatiefrijk Je biedt actief hulp aan anderen en komt met suggesties en ideeën.  

 Inlevingsvermogen Je kunt je verplaatsen in de gevoelens en de situatie van de ander. 

Je begrijpt wat de impact van bepaalde gebeurtenissen op de ander kan hebben. 

Kernkwaliteiten  Sympathiek: je bent oprecht geïnteresseerd in anderen.  
 Flexibel: je kunt je aanpassen aan veranderingen. Je improviseert wanneer dat nodig 

is én je kijkt verder dan je eigen taakomschrijving.  
 Bedachtzaam: doordacht en weloverwogen. Je laat je goed informeren voordat je een 

besluit neemt en gaat verstandig om met complexe vraagstukken. Je bent heel 
zorgvuldig in je afwegingen en kan deze ook goed motiveren en beargumenteren. 

 Toegankelijk en benaderbaar: Je oordeelt niet over anderen. Je beschikt over de 
kwaliteit dat je vertrouwenwekkend bent  waardoor cliënten zich snel op hun gemak 
voelen bij je. 

Over Beaufin Beaufin is een jonge informele organisatie uit Amsterdam, gevestigd nabij Amsterdam-
Sloterdijk. Wij helpen cliënten voornamelijk in groot Amsterdam (Haarlem, Zaanstad, 
Amstelveen, Haarlemmermeer en Amsterdam). Onze medewerkers werken vanuit de 
gedrevenheid om het voor onze cliënten zo goed mogelijk te doen. Dit doen wij vanuit de 
kernwaarden van Beaufin: Laagdrempelig, Energiek, Eerlijk en Flexibel (Leef!). Ons 
specialisme ligt op het gebied van LVB, psychiatrie en psycho-geriatrie.  

 


