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Soms is het voor iemand ingewikkeld om de regie te houden als het gaat 
over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begelei-
ding. Meestal komt dit door een ziekte of beperking, waardoor iemand 
moeite heeft met het begrijpen van informatie en het nemen van beslis-
singen. De meerderjarige of één van de naaste familieleden kan in zo’n 
geval de kantonrechter verzoeken een mentor te benoemen. Deze men-
tor treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbeharti-
ger van betrokkene.   

Mensink & Stout kan dit mentorschap op zich nemen. Dat betekent dat 
Mensink & Stout de persoonlijke zaken van haar cliënt regelt en als diens 
vertegenwoordiger optreedt, maar daarnaast ook adviseur en vertrou-
wenspersoon kan zijn. Mensink & Stout neemt daarbij de wensen en 
behoeften van de cliënt als richtsnoer en stelt zich ten doel om de cliënt 
zoveel als kan bij beslissingen te betrekken. Dat lukt het best als er spra-
ke is van een goed persoonlijk contact en een wederzijdse klik, Mensink 
& Stout hecht hier dan ook grote waarde aan.  



Wat is mentorschap? 

Een mentor is iemand die zo goed mo-

gelijk voor jou opkomt op het gebied 

van verzorging en verpleging. De mentor 

voert niet alle zorgtaken zelf uit, maar 

houdt de regie.  

 

 

Een mentor heeft daarom regelmatig 

overleg met jou en met de verzorging. 

 

 

Je mag niet zomaar iemands mentor 

worden. Hiervoor moet je naar de recht-

bank. Daar mag je heel kort vertellen 

waarom jij een mentor wilt hebben. 

 

Nadat je bij de rechtbank bent geweest 

geeft de rechtbank een beslissing af. Dat 

is een brief waarin staat dat je een men-

tor hebt. De mentor komt op voor jouw 

verzorging en verpleging.  



De mentor heeft minimaal 6x per jaar 

contact met jou per mail of telefoon en 

komt bij je langs. De mentor komt kijken 

hoe het met je gaat. De mentor heeft 

een luisterend oor en praat met je.  

 

Ook praat de mentor wel eens met jouw 

begeleiders. Die kunnen ook vertellen 

hoe het met jou gaat.  

 

 

Soms wordt er een zorgplan gemaakt. 

Daar is de mentor ook bij aanwezig. In 

dit plan staan bijvoorbeeld jouw doelen 

op het gebied van dagbesteding en per-

soonlijke verzorging.  

 

 

Alle zorgzaken worden goed voor jou 

geregeld. Je hoeft je dus geen zorgen 

meer te maken over jouw verzorging en 

verpleging en dat is fijn.   



Mentorschap én bewindvoering 

Mentorschap kan ook gecombineerd worden met bewindvoering. Een bewind-

voerder is iemand die jouw geld zo goed mogelijk beheert. Zie de folder “wat 

is bewindvoering met picto’s” voor een uitleg over bewindvoering.  

 

 

 

Al onze folders kun je downloaden van onze website www.mensinkenstout.nl 
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