
 

Jaarverslag 2015 

 

 

Stichting Mentorschap Amsterdam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Stichting Mentorschap Amsterdam 
Derde Schinkelstraat 9 
1075 TJ  Amsterdam 
Fiscaalnummer: 82 11 72505 
KvK nummer: 34355833 
ANBI status 
T 085 4874085 
E bureau@mentorschapamsterdam.nl 
I www.mentorschapamsterdam.nl 

 



 
 

 Pagina 3 van 34 
  

Inhoudsopgave 

 

Inleiding …………………………….. 5 
Doelstelling …………………………….. 6 
Organisatie …………………………….. 7 
Kwaliteit …………………………….. 10 
Activiteiten en resultaten …………………………….. 10 
Samenwerking Gemeente Amsterdam …………………………….. 13 
Financiële ondersteuning …………………………….. 14 
Groei …………………………….. 15 
Jaarrekening 2015 …………………………….. 16 



 

 Pagina 4 van 34 

 

 

Voorwoord 

 

Het jaar 2015 is het jaar waarin onze stichting op vele terreinen goede resultaten heeft 

geboekt en een prima uitgangspositie heeft verworven voor een gezonde toekomst. 

We hebben een goede relatie opgebouwd met de gemeente Amsterdam en de verschillende 

zorgaanbieders. We bereiken hierdoor een grotere bekendheid van mentorschap en 

daardoor wordt aan meer cliënten deze mogelijkheid geboden. 

We zijn succesvol in het werven en trainen van vrijwillige mentoren. En nog belangrijker: zij 

denken graag met ons mee om nog succesvoller te worden. 

Onze directeur en bureaumedewerkers weten op betrokken en professionele wijze 

mentorschap in Amsterdam te organiseren. Een succesvolle audit is daarvan het bewijs. 

Het bestuur is weer op volle kracht. 

We hebben een gedegen toekomstplan opgesteld en gaan daarmee in 2016 met vol 

vertrouwen van start. 

 

Met dank aan allen voor hun bijdrage, namens het bestuur, 

 

Willem de Wijs, voorzitter SMA
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Inleiding 

Het zelfstandig maken van keuzes over je welzijn en gezondheid is niet voor iedereen 
weggelegd. Vooral voor ouderen, mensen met een beperking of ziekte kan dit problemen 
opleveren. In 1995 is de Wet Mentorschap geïntroduceerd in het Burgerlijk Wetboek (BW 
boek 1 titel 20) die de kantonrechter de mogelijkheid geeft in deze situaties een mentor aan 
te stellen. De mentor is na aanstelling door de kantonrechter bevoegd om de cliënt te 
vertegenwoordigen bij rechtshandelingen in aangelegenheden met betrekking tot 
verzorging, verpleging en behandeling. De rol is een andere dan die van de bewindvoerder, 
die de cliënt vertegenwoordigt op financieel gebied.  
Het kan een familielid zijn die deze rol op zich neemt, maar voor mensen met een klein 
netwerk is dit vaak niet mogelijk. Sinds de herziening van de Wet Mentorschap in 1998 
kunnen mentoren die aangesloten zijn bij een stichting het wettelijk mentorschap voor een 
cliënt op zich nemen. 
 
De Stichting Mentorschap Netwerk Nederland, opgericht in 2006, stelde zichzelf tot doel 
organisaties op te richten die voorzien in onafhankelijk en vrijwillig mentorschap en hierbij 
te streven naar een landelijke spreiding. Het initiatief in Amsterdam, Stichting Mentorschap 
Amsterdam, ging in 2009 van start. 
 
In Amsterdam is het zeker voor 10.000 mensen niet mogelijk zelf hun persoonlijke belangen 
te behartigen. Hiervan kunnen 500 Amsterdammers niet rekenen op familie of naasten die 
hen bijstaan in beslissingen rondom hun gezondheid. Door vergrijzing en verschuivingen in 
de zorg zal dit aantal blijven toenemen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. 
Voor hen met een klein netwerk is dit een risico: bij ziekte of beperking hebben zij niemand 
om op terug te vallen. Dit kan betekenen dat zij zelf belangrijke zorgbeslissingen moeten 
nemen, terwijl zij daar eigenlijk niet toe in staat zijn. Dit kan zorgelijke situaties opleveren. In 
dit geval kan er in Amsterdam een beroep gedaan worden op de SMA om een 
onafhankelijke, vrijwillige en betrokken mentor te leveren voor de cliënt.  
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Doelstelling 

Wat is mentorschap? 

Mentorschap is een voorziening (o.g.v. artikel 1:450 BW) ten behoeve van die meerderjarige 
die, als gevolg van zijn of haar geestelijke of lichamelijke toestand, tijdelijk of duurzaam niet 
in staat is of wordt bemoeilijkt belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk 
waar te nemen. Deze meerderjarige krijgt door de kantonrechter een mentor toegewezen, 
die bevoegd is om de cliënt met raad bij te staan en als taak heeft deze in het overleg over 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding te helpen vertegenwoordigen. In de 
meeste gevallen zal de familie of een bekende van de cliënt dit mentorschap op zich nemen. 
Soms is er echter geen familie of bekende aanwezig, om de betreffende taken te 
kunnen/willen vervullen. De kosten voor het mentorschap worden vergoed door de cliënt 
zelf. Er is geen vergoeding vanuit de zorg of vanuit de WMO aan de orde. Wel kunnen 
cliënten die daartoe geen middelen hebben een beroep doen op bijzondere bijstand. 
 
De mentor neemt de eigen wensen en belangen van de cliënt als leidraad, en is adviseur en 
vertrouwenspersoon. Hij onderhoudt regelmatig contact met de cliënt en diens omgeving, 
en bouwt een vertrouwensband op met betrokkenen waarbij de ureninzet gemiddeld 8 à 10 
uren per maand is. De mentor neemt beslissingen over zorg en welzijn, maar waar mogelijk 
stimuleert hij de cliënt om zelf beslissingen te nemen. Hij handelt vanuit de wensen, 
gewoonten en behoeften van de cliënt. 
 
Aanvragen van mentorschap kan gebeuren door de cliënt zelf, zorginstellingen of bijv. 
maatschappelijk werk. Mentorschap Amsterdam begeleidt een aanmelding volledig van 
intake met de cliënt tot en met de formele aanvraag bij de rechtbank en een passende één 
op één koppeling tussen mentor en cliënt. 
 
Doelstelling 
De Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) zoekt, selecteert, leidt op en koppelt mentoren 
via de landelijk geldende kwaliteitsnormen zodat er altijd iemand onpartijdig en 
onafhankelijk voor de betrokken Amsterdammer kan op komen op het gebied van 
zorgvragen waar deze dat niet zelf kan. 
De SMA stelt zich tot doel: 
  

 Die Amsterdammers te bereiken die behoefte hebben aan onafhankelijke 
vertegenwoordiging van hun zorgbelangen en hen koppelen aan een passende 
mentor 

 De SMA mentor vertegenwoordigt deze zorgbelangen vanuit het perspectief van de 
cliënt en neemt zijn levensovertuiging, normen en waarden als leidraad 

 Zorgdragen dat kwetsbare burgers van Amsterdam, hun netwerk, informele zorg en 
professionele ondersteuners bekend zijn met de mogelijkheden en kansen van een 
mentoraat via de SMA 

 Het werven, selecteren, opleiden, matchen en ondersteunen van de vrijwilligers die 
deze rol op zich nemen in Amsterdam via de Stichting Mentorschap Amsterdam 
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Organisatie 
 
Landelijk: 
De SMA is lid van het in 2006 opgerichte Mentorschap Netwerk Nederland. Deze stichting 
stelde zich tot doel een landelijke dekking van regionale stichtingen tot stand te brengen, 
zodat iedereen die hier behoefte aan had gekoppeld kon worden aan een mentor. Nadat dit 
succesvol tot stand was gebracht, werd deze organisatie omgezet in een vereniging met als 
focus:  
- Kennisdeling en bevorderen en borgen van kwaliteit rondom mentorschap 
- Voorlichting en PR om dit thema onder de aandacht te brengen 
- Ondersteuning besturing en bedrijfsvoering regionale stichtingen mentorschap en zorg 
voor landelijke dekking. 
- Landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging 
 
SMA:  
Sinds de oprichting in 2009 beoogt de SMA dat wilsonbekwame mensen in Amsterdam (vaak 
woonachtig in zorginstellingen en vormen van beschermd wonen) een beroep kunnen doen 
op onafhankelijke, vrijwillige mentoren. Door de verschuivingen in de zorg en vergrijzingen 
neemt de omvang van de groep mensen die op de SMA een beroep kunnen doen toe. Het 
gaat in toenemende mate ook om thuiswonenden.  
 

Verdeling cliënten in 2015  

Psychogeriatrische achtergrond 50 % 

Verstandelijke beperking 17 % 

Psychiatrische achtergrond 20 % 

Overig 13 % 

 
Bij het vinden van de juiste match is het belangrijk recht te doen aan de diversiteit van de 
Amsterdamse bevolking. Mentorschap via onze organisatie betekent dat je in welke 
omstandigheid dan ook recht hebt op optimale levenskwaliteit en zorg vanuit je eigen 
achtergrond, gedachtegoed en gewoonten. Bij haar start en in de opbouwfase heeft de SMA 
veel steun gekregen van Cliëntenbelang Amsterdam en de koepelorganisatie SIGRA. 
De SMA heeft voorzien in een gedragscode, een klachtenregeling en een privacyreglement. 
Daarnaast volgt het de kwaliteitsrichtlijn Goed Mentorschap van Mentorschap Netwerk 
Nederland. 
 
Bestuur:  
Het bestuur van de SMA bestaat uit vijf leden. Mariëtte van Bilderbeek en Janine Roos 
hebben in september 2015 afscheid genomen. Zij zijn opgevolgd door Afke Middelkoop en 
Danielle Clarke. Bestuursleden nemen zitting op eigen titel en hebben allen een sterke 
affiniteit met de onderwerpen zorg en mentoraat. Het bestuur vergaderde in 2015 in totaal 
5 maal, waarbij in de tweede helft van 2015 een 6-wekelijkse frequentie aangehouden werd. 
De belangrijkste vergaderthema’s waren financiering, groei en bekendmaken van de 
Amsterdamse burgers met de SMA, contact met de gemeente Amsterdam en zelfstandige 
levensvatbaarheid. 
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De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. 
Samenstelling per september 2015 
Willem de Wijs Voorzitter 
Ans Goemans  Penningmeester 
Danielle Clarke Secretaris 
Afke Middelkoop Bestuurslid 
Yvonne van Meer Bestuurslid 
 
Directie:  
Sinds juni 2012 is Jeanette Krijnen aangesteld in de rol van directeur/senior coördinator en 
heeft hierbij een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit en het bestaansrecht 
van de stichting. Zij heeft zowel de zakelijke als de inhoudelijke leiding van de uitvoerende 
organisatie. Zij waarborgt de sluitende exploitatie en is verantwoordelijk voor de 
bevordering en borging van de kwaliteit. 
Het bestuur en de directie hebben in 2015 een directiestatuut opgesteld waarin de taken en 
verantwoordelijkheden nader staan omschreven en inzet naar de toekomst toe wordt 
geborgd door heldere afspraken. 
 

Bureau:  
Het bureau van de Stichting Mentorschap Amsterdam ondersteunt het dagelijks reilen en 
zeilen van de organisatie. 
Het bureau bestond in 2015 uit: 
 

Bezetting bureau    

Senior Coördinator/ 
Directeur 

Betaald 1 persoon 32 uur 
p.w. 

Coördinator Vrijwillig 1 persoon 24 uur 
p.w. 

Contactpersonen 
intervisie/matchmakers 

Vrijwillig 10 personen 40 uur 
p.w. 

Ondersteuners Vrijwillig 2 personen 20 uur 
p.w. 

Financiële 
administratie 

Vrijwillig 1 persoon 8 uur 
p.w. 

Werving en selectie Vrijwillig 1 persoon 12 uur 
p.w. 

 
Na een tussenstop in 2014 onder de vleugels van het Maagdenhuis aan de Herengracht 218, 
verhuisde het bureau in januari 2015 naar de Derde Schinkelstraat 9. In dit voormalige 
schoolgebouw, dat gehuurd wordt door exploitant de Regenboog van stadsdeel Amsterdam 
Zuid, vinden organisaties een plaats die maatschappelijk betrokken zijn en een breed scala 
aan sociale initiatieven ontwikkelen. De nieuwe locatie biedt meer ruimte voor trainingen, 
thema- en intervisiebijeenkomsten. De verhuizing werd geheel uitgevoerd door de energieke 
vrijwilligers van de Stichting Mentorschap Amsterdam. 
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Vanaf 2015 is ingezet op een substantiële groei met 40 koppelingen per jaar. Dit vraagt om 
gestroomlijnde werkprocessen en een goede ruggengraat van de bureauorganisatie. Daartoe 
is ingezet op betrokkenheid, veiligheid en efficiëntie. 
Met het toenemen van cliënten en mentoren neemt ook de informatiestroom toe.  
Daarop is de veiligheid van fysieke en digitale systemen opnieuw getoetst (gedragscode, 
privacyreglement) en ook het proces van omgang en vastleggen van informatie en gedrag 
geoptimaliseerd. Zo wordt meer toegezien op vermindering van downloaden en 
verminderen van plekken van opslag als ook de wijze waarop dit wordt gedaan. 
Het bestaande registratiesysteem binnen PerfectView is verder ontwikkeld om 
gebruiksgemak op een aantal gebieden te optimaliseren, zoals management informatie, 
soepelere communicatie met cursisten en registratie. 
 
Door de groei, ook van het aantal vrijwilligers, is opnieuw gekeken naar de verschillende 
taken binnen de bestaande rollen. De opzet was om tot een efficiëntere inzet te komen, 
bijvoorbeeld door een kennismaking telefonisch uit te voeren. Verder heeft dit er bijv. toe 
geleid dat de koppeling tussen mentor en cliënt door meer personen dan de coördinator en 
de directeur verricht kan worden, zonder verlies van effectiviteit van het koppelingsproces 
en aandacht voor de “klik” die door de SMA als essentieel gezien wordt. 
Taken die dossierbeheer bevatten zijn meer vastgelegd in werkprocessen, om ze meer 
uitwisselbaar te maken bij parttime bezetting van het bureau. 
 
Een belangrijke impuls op dit punt was de audit uitgevoerd op 31 augustus 2015, waarvoor 
de organisatie glansrijk geslaagd is. Deze werd uitgevoerd vanuit Mentorschap Nederland 
vanuit het toetsingskader “Goed Mentorschap” en de geldende wettelijke eisen o.g.v. de 
Wet Mentorschap door het Keurmerkinstituut. Een grondige voorbereiding en inventarisatie 
vooraf leidden tot een uitstekend resultaat voor het bureau en de bredere organisatie. 
 

2015 stond voor het bureau in het teken van verbreden van contacten met de 

zorgorganisaties. Vanuit bestaande relaties met zorgorganisaties worden via de initiële 

contactpersoon contacten met de stichting gelegd door zorgprofessionals vanuit andere 

afdelingen of stadsdelen. Dit kan gaan om eerste aanvragen mentorschappen maar ook om 

lastige situaties als het gaat om vertegenwoordiging in zorgbelangen waardoor er minder 

kwaliteit van leven is door de te geringe belangenbehartiging. Zo wordt het bureau benut 

om zijn kennis en vraagbaak functie. Dit heeft geleid tot meer aanvragen mentorschap waar 

dit aan de orde was. Deze ondersteuning bij aanvragen wordt erg op prijs gesteld door 

zorgprofessionals. 

 

In december 2015 organiseerde het bureau voor de verjaardag van de goedheiligman èn de 

100ste koppeling een groot feest samen met de mentoren en andere vrijwilligers. 

De doelstellingen van het jaar 2015, waaronder 40 koppelingen, waren bereikt en we 

stonden stil bij hoe mentorschap vorm te geven in betrokkenheid tot elkaar en de cliënt. We 

zetten in op groei mét oog voor iedere vrijwilliger die zich in deze bijzondere rol wil inzetten 

voor deze doelgroep. 
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Kwaliteit 
De Stichting Mentorschap Amsterdam heeft kwaliteit in haar activiteiten hoog in het vaandel 
staan. Het is haar leidraad bij zowel ontwikkelingsactiviteiten, als het delen van kennis, 
deskundigheid en ervaringen. In deze tijd van groei speelt ook het borgen van kwaliteit een 
grote rol. 

Klachtafhandeling 
Er werden in 2015 geen klachten ingediend. 

Activiteiten en resultaten 

Wanneer kwetsbare Amsterdammers niet goed in staat zijn om belangrijke keuzes rondom 
zorg af te wegen en besluiten te nemen, is er de mogelijkheid om een mentor te laten 
benoemen. Deze treedt ook op als raadgever, bemiddelaar en bewaker van de belangen van 
de betrokkenen. De werving, selectie, scholing en begeleiding van degenen die deze rol op 
zich willen nemen binnen Amsterdam, is de hoofdactiviteit van de Stichting Mentorschap 
Amsterdam, evenals het bereiken, informeren en goed matchen van de cliënt en zijn 
omgeving. 

1. Aantal mentoren, cliënten en koppelingen in 2015, afgezet tegen 2014:  
 

 December 2014 December 2015 

Aantal mentoren 72 100 

Aantal gekoppelde 
mentoren 

42 71 

Cliënten met beschikking 50 81 

Ingeschreven voor volgende 
mentorcursus 

 14 

Beëindiging mentorschap 
(door overlijden cliënt of 
verhuizing) 

12 10 

Uitstroom mentoren 10* 18** 

 
*redenen uitstroom: wijziging privéomstandigheden, overlijden cliënt, uitspraak kantonrechter 

**redenen uitstroom: wijziging privéomstandigheden, overlijden cliënt 
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2.Opleiding en begeleiding 
 
Introductiecursus 
De Introductiecursus Mentorschap is de eerste stap onderweg naar het mentorschap. Het 
geeft de gelegenheid kennis te maken met het onderwerp en te bepalen of dit aansluit bij de 
kandidaat. De cursussen worden maandelijks gegeven op het bureau van de Stichting in de 
Derde Schinkelstraat en duren een dag. Tijdens de introductiecursus komen o.a. aan bod: 
• wetgeving 
• profiel, taken en bevoegdheden van de mentor 
• gedragscode 
• overleg rondom de zorg van de cliënt. 
 

Aantal cursisten Introductiecursus  

2014 2015 

52 59 

  

 
Intervisie 
6 wekelijks wordt in aanwezigheid van een senior-mentor gelegenheid tot intervisie 
gegeven. Intervisie is een manier om het eigen handelen te spiegelen aan collega mentoren. 
In kleine groepjes (tot 8 personen) wordt uitgewisseld waar de mentoren in de praktijk 
tegenaan lopen. Thema’s die regelmatig ter sprake komen zijn: 
- de juridische bevoegdheden 
- het begrenzen van de eigen inzet, in geld, tijd, taken en gerichtheid  
- de match tussen mentor en cliënt: lukt het om contact te krijgen, een vertrouwensband op 
te bouwen?  
 

Aantal intervisie groepen  

2014 2015 

5 9 

 
Themabijeenkomsten 
Tijdens het mentoraat is er de mogelijkheid om themabijeenkomsten bij te wonen over 
onderwerpen die aan het mentoraat raken. Deze worden tweemaandelijks gegeven en zijn 
toegankelijk voor aangesloten mentoren en mensen met interesse om mentor te worden. 
Per bijeenkomst waren een twintigtal belangstellenden aanwezig. 
In 2015 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Pijn bij dementie, maart 2015 

 Niet aangeboren hersenletsel, juni 2015 

 Ethische beslissingen, december 2015 

 Logboek en dossier, december 2015 
  

http://www.mentorschapamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/09/Taken-en-Profiel-van-de-Mentor.pdf
http://www.mentorschapamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/09/Gedragscode-mentoren-SMA-2013.pdf
http://www.mentorschapamsterdam.nl/wp-content/uploads/2013/09/Gedragscode-mentoren-SMA-2013.pdf


 
 

 Pagina 12 van 34 
  

 
Begeleiding 
Elke mentor kan een beroep doen op de coördinator of de directeur van de stichting. Zij zijn 
er als vraagbaak en een klankbord bij alles wat de mentor in de praktijk tegenkomt. Daarbij 
onderhouden de senior-mentoren het contact met de mentoren in hun begeleidingsgroep. 
Elk jaar is er een evaluatie rondom het mentoraat. Deze evaluatie is er ook om verslag uit te 
brengen aan de rechtbank. 
 
 

 

3. PR 

Tot herfst 2015 werden alle uitingen in huis verzorgd. Eind 2015 is de samenwerking met 
bureau Acretia tot stand gekomen, waarbij zij ondersteuning geven aan de uitingen van de 
SMA. 
 
Benaderen burgers: 
Om het mentorschap onder de aandacht te brengen heeft SMA in 2015 in totaal 15.000 
flyers verspreid door vrijwilligers, vooral in Amsterdam Zuid en Centrum. 
In huis-aan-huis bladen zoals de Echo, Mug, Pijpkrant en Dwars, werden 15 oproepen en 
berichten geplaatst. 
Om een duidelijk beeld van het mentorschap te geven werden ook interviews met mentor 
en cliënt gepubliceerd: in de gemeentekrant Centrum, op het intranet van de gemeente 
Amsterdam en in dagblad Trouw. Dit gebeurde ook in de vorm van radio-uitzendingen in mei 
2015 via RTVNH en in november via Radio Signaal. 
Vrijwilligers bemanden stands op twee zorgmarkten. 
 
Expertise bijdragen en voorlichting zorgprofessionals: 
De SMA leverde een bijdrage aan informatiebijeenkomsten bij bijv. Cordaan en Amstelring, 
aan Casemanagers Dementie, het initiatief Anders Kijken Anders Doen (AKAD) en Informele 
Zorg Samen Wonen Samen Leven. 
Tijdens de expertmeeting van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in december 2015 gaven 
mentoren en vrijwilligers workshops aan zorgprofessionals rondom uitbuiting, waarbij 
financiële uitbuiting samen gaat met emotionele en sociale uitbuiting. 
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Samenwerking Gemeente Amsterdam 

 

WMO:  
“Mentorschap zet Amsterdammer centraal”. 
Het nieuwe gemeentelijke zorgstelstel wil zoveel mogelijk de kwetsbare Amsterdammer 
centraal zetten en waar mogelijk met behoud van eigen regie. Hierin werkt de SMA samen 
met wethouder E. van der Burg en de beleidsadviseur/projectleider Zorgcluster Sociaal. 
De gemeente Amsterdam heeft op 3 september 2015 het initiatiefvoorstel van de 
raadsleden mevrouw M. Kaya (D66) en mevrouw R. Alberts (SP) getiteld: ‘Amsterdam zet 
cliënt centraal met mentor’ positief behandeld. Dit voorstel is tot stand gekomen na 
intensieve samenwerking met de SMA en haar directeur Jeanette Krijnen. 
 
De gemeente Amsterdam maakte hiermee als eerste gemeente in Nederland expliciet dat 
legitieme vertegenwoordiging essentieel is.  Ze geeft uitvoering aan de taak om legitieme 
vertegenwoordiging goed te regelen voor Amsterdammers die hun belangen in 
gezondheidszaken onvoldoende (meer) zelf kunnen behartigen. Alle WMO uitvoerders 
worden geïnformeerd wanneer mentorschap nuttig en wenselijk kan zijn. 
 
In nauwe afstemming met de Gemeente Amsterdam is gewerkt aan een plan van aanpak om 
de kennis, informatie en toepassing daarvan tot uitvoering te brengen. De aanpak is 
uitdrukkelijk een co- productie van de Stichting Mentorschap met de gemeente, de 
wijkzorgprofessionals, Jeugdzorg en Veilig Thuis. 
Professionals worden voorzien van de benodigde informatie over mentorschap. 
Werkprotocollen leiden toe tot signalering van de behoefte aan en wanneer nodig, het 
aanvragen van een mentor. Hierbij is extra aandacht voor ouderen die te maken hebben met 
mishandeling en jongeren binnen Jeugdzorg die bij het bereiken van volwassenheid 
behoefte aan vertegenwoordiging hebben. Verder worden duidelijke handvatten aangereikt 
hoe de aanvraag te verrichten. 
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Symposium 
Als onderdeel van deze samenwerking en uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak 
organiseerden op 12 november 2015 de SMA en in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam het symposium Wie komt er voor mij op? 
 
Wethouder Eric van der Burg (VVD) onderstreepte tijdens zijn opening het belang van een 
goede vertegenwoordiging in zorgbelangen en de betrokkenheid van de gemeente 
Amsterdam bij dit thema. Dr. Mr. K. Blankman, plaatsvervangend rechter en universitair 
docent familie- en gezondheidsrecht aan de VU, zette uiteen hoe het mogelijk is je wettelijk 
te laten vertegenwoordigen en hoe bijv. een duurzaam levenstestament op te stellen. 
Jeanette Krijnen belichtte hoe mentorschap werkt via de SMA. De bezoekers stelden veel 
vragen over vertegenwoordiging en mentorschap: hoe regel je dit als je een kwetsbaar 
iemand kent die in de problemen lijkt te komen; hoe regel je dit vooraf voor jezelf; wat zijn 
de kosten; hoe is een mentor anders dan een bewindvoerder. Een vijftigtal Amsterdammers, 
burgers en professionals, bezochten dit symposium en er waren veel positieve en zeer 
enthousiaste reacties. Men vond de informatie duidelijk, deskundig en toegankelijk. 
 
In 2016 zal opnieuw nauw met de Gemeente Amsterdam samen worden gewerkt aan het 
onder de aandacht brengen van de werkzaamheden van de SMA en mentorschap in het 
algemeen. 
De Stichting Mentorschap Amsterdam en de gemeente zijn voor de informatie gericht op 
WMO uitvoerders in overleg over een passend format. 

 

Financiële ondersteuning 

De financiering van de Stichting Mentorschap Amsterdam vindt, sinds haar oprichting in 
2009, plaats uit vergoedingen voor diensten verricht door de mentoren, subsidies, legaten, 
erfstellingen en schenkingen.  
 
In 2015 ontving de Stichting van de volgende partijen onontbeerlijke steun voor haar 
activiteiten: 
 

Bijdragen 2015  

Ministerie van VWS € 16.409 

SIGRA € 7.500 

Stichtingen Vredenburgh en Theresia 
Spijker 

€ 2.000 

Stichting Brentano € 7.000 

Fonds Sluyterman van Loo € 3.750 

 
 

  



 
 

 Pagina 15 van 34 
  

Groei 

Toekomstplannen en project Doorgroei naar zelfstandigheid 
Over de afgelopen jaren heeft de SMA zich bewezen als een professionele en gedegen 
mentorschapsorganisatie. Het streven is om het voortbestaan van de stichting onafhankelijk 
te maken van subsidies en de beschikbaarheid binnen Amsterdam van onafhankelijke en 
vrijwillige mentoren te garanderen voor de 500 kwetsbare Amsterdammers die behoefte 
hebben aan zorgvertegenwoordiging.  
Er zijn minimaal 160 actieve koppelingen nodig om financiële zelfstandigheid te bereiken.  
 
In het najaar van 2015 is het plan van aanpak ontwikkeld voor het project Doorgroei naar 
zelfstandigheid. Uitgangspunt hierbij is een zodanige groei van de SMA dat de 
werkzaamheden van de organisatie op termijn volledig uit de mentorvergoedingen 
bekostigd kunnen worden. Hierdoor bereikt de organisatie bestaanszekerheid. 
De kern van dit project is het tot stand brengen van meer matches met cliënten, en als 
gevolg hiervan meer inkomsten te realiseren. Dit wordt op drie fronten bewerkstelligd: 

 Verhogen van de bekendheid van mentorschap bij de verschillende doelgroepen en 
versterken van de samenwerking met vertegenwoordigende partijen en 
zorginstellingen. 

 Verhogen van de bekendheid bij potentiele vrijwilligers/mentoren. 

 Versterken van de bureau-organisatie met professionele en vrijwillige medewerkers. 
 
De SMA kan deze versnelde groei niet uit eigen middelen bekostigen. Om deze uitbreiding in 
de komende jaren te realiseren zijn projectinvesteringen nodig tot aan het moment dat de 
Stichting zelfstandig kan opereren.  
 
De doelstelling is om vanaf 2016 met 40 beschikkingen netto per jaar te groeien en aan het 
einde van de projectperiode, begin 2018, te komen tot een 160-tal gekoppelde mentoren en 
cliënten. Om goed te kunnen blijven matchen is de beschikbaarheid van ongeveer 50 vrije 
mentoren nodig. Dit betekent een groei naar ongeveer 200 vrijwilligers in de projectperiode. 
Om dit proces goed te ondersteunen en op gang te houden is een sterk professioneel 
opererend bureau nodig.  
 
Eind 2015 is samen met fondsenwerver subsidiegezocht.nl gestart met het aanschrijven van 
fondsen om de financiering voor dit project rond te krijgen. De eerste reacties waren zeer 
gunstig en maken de uitvoering van het project Doorgroei naar zelfstandigheid 
waarschijnlijk. 
 
De groeiversnelling van de SMA en de professionalisering en versteviging van het bureau 
zullen in 2016 de centrale thema’s zijn. 
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