
MENTORSCHAP

ZORG VOOR 
UW BELANGEN



WAT MAAKT  
ZEKER ZO UNIEK?

Een mentor aangesloten bij ZEKER maakt onderdeel uit van een  

grote solide organisatie. Onze mentoren voldoen minimaal aan de  

opleidingseisen en hebben een ruime ervaring in de zorgsector. Wekelijks 

worden zij op de hoogte gehouden van laatste wetgeving, plichten en 

verdere informatie omtrent het mentorschap. Aan de rechtbank wordt 

jaarlijks verantwoording afgelegd. Daarnaast zijn interne kwaliteits- 

controles en vervanging bij ziekte of vakantie gewaarborgd. 

ZEKER biedt naast mentorschap ook beschermingsbewind aan. Binnen 

ZEKER zijn deze taken zoveel mogelijk gescheiden. Het behartigen van 

belangen op financieel en administratief gebied is heel wat anders dan 

het regelen van goede verzorging, verpleging en huisvesting. De taken 

zijn weliswaar gescheiden maar alle kennis van beide is wel onder  

één dak aanwezig. In specifieke situaties of op verzoek kan één  

persoon binnen ZEKER beide taken uitvoeren. Zowel de mentor als  

de bewindvoerder kunnen daarnaast gebruik maken van de juridische 

helpdesk. ZEKERheid boven alles!



MENTORSCHAP

KOSTEN

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het  

gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch  

handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar  

bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen 

persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er  

geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.  

In die situaties kan de kantonrechter een mentor als wettelijk  

vertegenwoordiger aanstellen.

De mentor waakt actief over de belangen van de cliënt en stemt  

de zorg op diens behoeften en mogelijkheden af. Dit uiteraard  

met respect en met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht,  

de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele  

achtergrond van de cliënt. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt  

en gesprekspartner voor de zorgverlener. Samen wordt de inhoud  

van de zorg besproken en afgestemd. Regelmatig contact met de  

cliënt, de zorg-en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor 

noodzakelijk. Alleen dan is goede belangenbehartiging mogelijk. 

Een mentor kost geld, een wettelijk vastgesteld bedrag. De kosten voor 

mentorschap worden, bij een tekort aan draagkracht, vergoed vanuit  

de bijzondere bijstand van de gemeente. Bij mentorschap in  

combinatie met beschermingsbewind geldt een aangepast, lager, tarief.



U kunt een aanvraag voor mentorschap indienen bij de rechtbank. 

De aanvraagformulieren kunt u via internet downloaden. Achter 

het aanvraagformulier vindt u een uitleg over de wijze van invulling. 

Tevens staat er informatie over wat u bij het formulier dient mee te 

sturen zoals een uittreksel gemeentelijke basisadministratie, indien 

mogelijk een verklaring van een arts en een geldig  

legitimatiebewijs. Degene voor wie het mentorschap bedoeld is,  

familie tot de vierde graad en de zorginstelling waar de cliënt  

verblijft zijn bevoegd een aanvraag voor het mentorschap in te  

dienen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het verzoek.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Of wilt u een  

aanmelding doen voor mentorschap? Kijk op de website  

voor één van onze mentoren. Bij voorkeur wordt er een  

afspraak gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Ga naar: www.zekerfz.nl/klant/mentorschap
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