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Soms kan iemand door lichamelijke- en geestelijke beperkingen geen goede beslissingen nemen over zijn
of haar eigen leven. Professioneel mentorschap biedt dan
uitkomst. Een door de rechter benoemde mentor is bedoeld
voor mensen die hun persoonlijke belangen die niet gaan
over geld of goederen, niet (meer) kunnen behartigen.

Wanneer wordt mentorschap ingezet?
Mentorschap wordt overwogen wanneer familieleden, de arts(en)
of anderen het vermoeden hebben dat de betrokkene tekort lijkt
te worden gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn.

Wat houdt mentorschap in?
Onze mentoren zijn betrokken professionele hulpverleners, die
opkomen voor de belangen van de cliënt. De mentor begeleidt
de cliënt en coördineert de zorg zodat de cliënt een optimale
ondersteuning kan ontvangen en de samenwerking met
betrokken instellingen goed is afgestemd. De mentor houdt
daarom contact met de cliënt, adviseert en neemt - wanneer
nodig -beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling
of begeleiding zoveel mogelijk samen met de betrokkene. De
mentor is tevens aanspreekpunt voor de medewerkers van
betrokken instellingen.

De benoeming van de mentor
De volgende personen of instellingen kunnen mentorschap
aanvragen of wijzigen:
• de betrokkene zelf;
• de partner van de betrokkene;
• familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad.
Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen,
broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
• degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de
betrokkene minderjarig is;
• de officier van justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke
gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
• de instelling waar iemand verblijft;
• de bewindvoerder kan mentorschap aanvragen.

Ondersteuning
Een verzoek aan de kantonrechter kunt u met ondersteuning
van onze stichting indienen. Graag verwijzen wij u naar onze
website www.belana-bewind.nl voor meer informatie en de
actuele kosten.

