Een mentor
Wettelijk vertegenwoordiger voor zorgzaken
Sommige mensen kunnen niet (meer) goed voor zichzelf zorgen of voor zichzelf opkomen. Wanneer
er geen partner of naaste familie is, kan een mentor de rol van eerste contactpersoon in zorgzaken op
zich nemen.
Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger die opkomt voor de belangen van de cliënt. De mentor
neemt, zoveel mogelijk samen met de cliënt, beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling,
begeleiding, dagbesteding of de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. De mentor voert, met
en namens de cliënt, gesprekken met de zorgverleners. De mentor gaat niet over financiële beslissingen.
Voor wie?
Een mentor is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld:
•• dementie
•• hersenletsel
•• een verstandelijke beperking
•• psychische problemen
•• verslaving
Aanvragen
De cliënt kan zelf een mentor aanvragen bij de kantonrechter. Ook een partner of familielid kan de
aanvraag doen. Als er geen familie is, of de familie wil dit niet doen, kan de instelling waar de cliënt
verblijft of zorg van krijgt, een aanvraag doen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de
aanvraag doen.
Wie kan mentor worden?
Een familielid of andere naaste kan aangesteld worden als mentor. Het kan ook een beroepsmentor zijn
of een vrijwillige mentor van Stichting Mentorschap Amsterdam. Ook familieleden die mentor (willen) zijn,
kunnen terecht bij deze stichting voor training en ondersteuning.
Kosten
Voor de aanvraag en afhandeling moet de cliënt eenmalig intakekosten en griffierechten betalen (in 2016
is dat samen 598 euro). Daarnaast betaalt de cliënt per maand een onkostenvergoeding van maximaal
92 euro. Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau kunnen een deel van deze kosten bij de gemeente
terugvragen in de vorm van bijzondere bijstand.
Meer weten?
•• Voor meer informatie over mentorschap kunt u bellen naar 085 4874 085 of kijken op
www.mentorschapamsterdam.nl.
•• Wilt u andere informatie over zorg en ondersteuning in Amsterdam? Bel dan naar de Wmo Helpdesk:
0800 0643 (gratis, op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur), kijk op www.amsterdam.nl/veelgevraagd of
ga langs bij een sociaal loket bij u in de buurt.
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