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Voorwoord 
 
 
In 2019 waren onze mentoren net als voorgaande jaren weer van grote betekenis  voor de regie 
in de zorg en het welbevinden van ruim 140 Amsterdammers die door fysieke en/of geestelijke 
brekingen niet in staat zijn om voor eigen belangen op te komen c.q. de juiste beslissingen te 
nemen. 
 
De waarde hiervan heeft meerdere aspecten: 
▪ Soms best eenzame cliënt met nauwelijks of geen netwerk krijgt in persoon van de mentor 

een zeer gewenste “meedenker”  
De kwaliteit van leven en het welbevinden van onze cliënten wordt door de inzet van de 
mentor vaak verbeterd en dat is waar we het om doen: ‘Je wordt er als mentor blijer van als 
iets weer is bereikt voor je cliënt(e)’ 

▪ Je helpt er ook regelmatig verzorgingsinstellingen (en hun medewerkers) mee, zeker als je 
er in slaagt een goed contact met hen op te bouwen, wat door de vele wisselingen van 
zorgpersoneel niet altijd eenvoudig is ; 

▪ Onze cliënten vallen vaak “tussen de wal en het schip” en komen daardoor zorg te kort en 
in problemen. 
Door goede regie, dankzij steunend en vertegenwoordigend optreden, wordt  bereikt dat 
cliënten soms best langer verantwoord en naar eigen zin/wil in de thuissituatie kunnen 
blijven.  
Er zijn veel voorbeelden te geven waarin aldus cliënten zich gesterkt weten en we ook 
(forse) extra zorgkosten kunnen voorkomen.  

Het is bijzonder dat onze organisatie met weinig financiële middelen en  veel -vrijwillige- inzet 
van alle mentoren en van het kleine bureau, dit met goede kwaliteit op  professionele wijze weet 
te bereiken.1 
 
Het was een ingrijpend jaar waarin de SMA het moeilijk had of financieel rond te komen. De 
kosten waren door de verhuizing hoger en de geplande groei van cliënten bleef achter. 
Het betekende dat we genoodzaakt waren om te zoeken naar oplossingen van buitenaf.  
Met hulp van een extern adviseur lukte het uiteindelijk om grip te krijgen op de situatie en een 
hersteloperatie in gang te zetten.  
Aan het eind van 2019 werd besloten tot een bestuurswissel waardoor SMA met een schone lei 
2020 in kon gaan. 
 
 
Bestuur Stichting Mentorschap Amsterdam  
 

 
1 Voor de financiële ontwikkeling verwijzen we naar de jaarrekening, die separaat is opgesteld. 
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Inleiding 
 
 
Het zelf maken van keuzes over je eigen welzijn en gezondheid is voor veel mensen 
vanzelfsprekend. Als het een ingrijpende beslissing betreft, zijn er anderen om dit mee te 
bespreken: partner, kinderen, familie of vrienden. 
 
Maar wat gebeurt er als kiezen niet meer lukt en er geen netwerk is om te helpen terwijl er 
sprake is van tijdelijke of langdurige wilsonbekwaamheid? In Amsterdam en Diemen wonen 
zeker 10.000 mensen die niet in staat zijn hun eigen zorgbeslissingen te nemen. Zij hebben 
daarin vertegenwoordiging nodig. Dat kan via hun partner of directe familieleden. Als deze er 
niet zijn, of zich afzijdig houden,  biedt wettelijk mentorschap een uitkomst. 
 
1995 is de Wet Mentorschap geïntroduceerd in het Burgerlijk Wetboek (BW boek 1 titel 20). De 
kantonrechter heeft de mogelijkheid in deze situaties een mentor aan te stellen. De mentor is, 
na aanstelling door de kantonrechter, bevoegd om de cliënt te 
vertegenwoordigen bij rechtshandelingen met betrekking tot verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling. De rol is een andere dan die van de bewindvoerder, die de 
cliënt vertegenwoordigt op financieel gebied.   
 
Bij de oprichting van Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) in 2009 zijn Cliëntenbelang 
Amsterdam en de koepelorganisatie SIGRA nauw betrokken geweest.  
 
Sinds de herziening van de Wet Mentorschap in 2014 kan SMA als rechtspersoon tot mentor 
worden benoemd en kunnen de mentoren die aangesloten zijn bij de stichting als vrijwilliger, 
met mandaat het wettelijk mentorschap voor een cliënt op zich nemen. 
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Organisatie 
 
 

Landelijk 
 
Alle regionale stichtingen mentorschap zijn aangesloten bij Mentorschap Nederland, de 
koepelorganisatie. De doelstellingen van de landelijke organisatie zijn: 
▪ ondersteunen van de regio’s; 
▪ voorlichting en PR om dit thema onder de aandacht te brengen; 
▪ bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap; 
▪ stimuleren van de toename van het aantal mentoren in Nederland; 
▪ landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging. 
Dit alles gebeurt onder leiding van een Landelijk Bestuur en met ondersteuning van het 
landelijk bureau. 
 
 

Mentorschap Amsterdam 
 
Het werkgebied is Amsterdam en Diemen. Naar schatting zullen 500 Amsterdammers door het 
wegvallen van partner of familie een beroep doen op onafhankelijke 
vertegenwoordiging. Bij het vinden van de juiste match tussen mentor en cliënt is het 
belangrijk recht te doen aan de eigenheid en diversiteit van de Amsterdamse bevolking. 
 
Eind 2019 stond de SMA 140 cliënten bij. 
 
Tot nog maar enkele jaren geleden woonden veel van onze cliënten in een zorginstelling of 
andere vorm van beschermd wonen. Door de veranderingen sinds 2014 in de zorg, vergrijzing 
en het streven om zo lang mogelijk burgers zelfstandig te laten wonen zijn er ook voor de SMA 
veranderingen zichtbaar geworden. Daarnaast beogen professionals in de zorg en ook de 
rechtbank steeds vaker een mentorschap via de stichting te laten uitvoeren. Dit heeft te maken 
met de kwaliteit en aandacht die worden geboden door de mentoren. Ook dit maakt dat 
complexere mentorschappen aan ons worden toevertrouwd. 
 
Signalen van laatste jaren, ook weer in 2019, zijn:  
▪ Toename van het aantal cliënten met ambulante zorg aan huis; 
▪ Toename van het aantal cliënten met verstandelijke beperking waar de ouders van 

overleden zijn en broers of zussen deze rol niet kunnen invullen; 
▪ Toename van het aantal cliënten met psychische problematiek in steeds sneller 

opvolgende behandel-/zorg-/woonlocaties; 
▪ Toename van het aantal cliënten met complexe zorgvragen en dubbelproblematiek 

(lichamelijke en psychische klachten); 
▪ Toename van het aantal cliënten waar problemen zijn met het sociale netwerk van de cliënt 

zoals grensoverschrijdend gedrag en financiële uitbuiting. 
 
Door deze veranderingen wordt er een groter beroep gedaan op de flexibiliteit en de inzet van 
de mentor. Dat maakt ook dat de SMA meer inzet heeft te doen op passende 
ondersteuning van haar mentoren. Zoals informatie of kennisoverdracht ten aanzien van: 
▪ ethische en praktische vragen over het voornemen om van thuissituatie naar meer 

beschermde woonomgeving te verhuizen; 
▪ wat mee speelt in complexe familieverhoudingen en hoe bemiddelingsrol er uit kan zien; 
▪ randvoorwaarden voor hoe iemand lang(er) veilig thuis kan wonen; 
▪ signaleren van en acteren op grensoverschrijdend gedrag (ouderen in veilige 

handen). 
 

De SMA heeft voorzien in een gedragscode, een klachtenregeling en een privacyreglement. 
Daarbij volgt het de kwaliteitsrichtlijn Goed Mentorschap van Mentorschap Netwerk Nederland 
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en staat onder toezicht van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM van de rechterlijke organisatie. 
 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van de SMA is eindverantwoordelijk en heeft daarbij met name als taak om de 
voorwaarde te scheppen voor een goed uitvoering van alle taken. 
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Bestuursleden nemen zitting op eigen titel en hebben allen 
een sterke affiniteit met de onderwerpen zorg en mentoraat. De belangrijkste vergaderthema’s 
waarover het bestuur zich boog waren financiering, groei, zelfstandige levensvatbaarheid en 
bekendmaken van de Amsterdamse burgers met de SMA. 
De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Aan het einde van het verslagjaar was er 
één vacature. 
 
Het bestuur heeft in 2019 veel aandacht besteedt aan nijpende financiële situatie door de 
tegenvallende groei, de hoge kosten en de uitval van personeel door ziekte. 
In juni is het bestuurslid verantwoordelijk voor de penningen, gestopt en is er een nieuwe 
penningmeester toegetreden tot het bestuur.  
De financiële analyse, o.a. m.b.v. een externe deskundige, wees uit dat alleen met  ingrijpende 
maatregelen faillissement afwendbaar was. Er dienden zich 2 mensen aan die bereid waren om 
de de doorstart van SMA mede te helpen vormgeven m.b.v. een plan van aanpak. 
  
Na het doorvoeren van de herstel maatregelen besloot het bestuur dat het passend was om af 
te treden zodat de SMA  een nieuwe start kon maken. Er werd besloten dat de penningmeester 
die halverwege 2019 was aangetreden en het bestuurslid dat benoembaar was, aan zouden 
blijven. De Samenstelling per 31 december 2019 was als volgt: 
▪ Nico Heinsbroek (voorzitter) 
▪ Shou Kee Chen (penningmeester) 
▪ Bert van Herk (secretaris) 
▪ Afke Middelkoop 
 
 

Bureau 
 
Het bureau van de Stichting Mentorschap Amsterdam zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen 
van de organisatie, vanuit de kaders zoals samen met bestuur voorbereid en door het bestuur 
vastgesteld. 
Begin van het jaar werd één van de coördinatoren langdurig ziek. Zij had een tijdelijk contract 
welke i.v.m. de financiële situatie, niet verlengd werd.  
Een andere coördinator zegde haar contract m.i.v. 1 december op. Hiervoor in de plaats is een 
coördinator a.i. aangesteld en de werving voor een nieuwe coördinator gestart. 
 
De bezetting van het bureau op 31-12-2019 was als volgt:  
Coördinator  betaald 16 uur p.w. 
Coördinator a.i.  betaald 1 persoon 24 uur p.w. 
Dossierbeheerder  betaald 1 persoon 24 uur p.w. 
 
De bureaumedewerkers hebben het in 2019 bijzonder zwaar gehad. 2018 was een turbulent 
jaar geweest wat veel van hen gevraagd had en al gauw bleek dat ook 2019 niet de gewenste 
kentering bracht.  
Zij hebben hard gewerkt om de noodzakelijke werkzaamheden uit te blijven voeren, ondanks de 
onderbezetting door een zieke collega en ondanks de zorgen over het voortbestaan van de 
SMA en hun eigen baan. 
 
 
Vrijwilligers 
 
Op 31 december 2019 is het aantal vrijwilligers voor dossier-gerelateerde werkzaamheden: 
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▪ 119 vrijwillige mentoren.  
▪ 1 vrijwillige bureauondersteuner 
 
Voor niet dossier-gerelateerde werkzaamheden: 
▪ 3 vrijwilligers ten behoeve van administratie, communicatie en werving 
▪ 4 vrijwillige bestuursleden. 
 
Gedurende het gehele jaar was verder een stagiaire humanistiek twee dagen in de week 
werkzaam bij SMA. 
 
De mentoren werden in de tweede helft van 2019 op de hoogte gebracht van de noodsituatie. 
Er zijn bijeenkomsten geweest met alle mentoren om toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden. Er was veel ongerustheid of het mentorschap wel kon blijven bestaan en een 
flink aantal mentoren heeft aan het herstel bijgedragen door af te zien van de 
vrijwilligersvergoeding.  
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Kwaliteit 
 
 
De Stichting Mentorschap Amsterdam heeft kwaliteit in haar activiteiten hoog in het vaandel 
staan. Het is haar leidraad voor  het organiseren van het delen van kennis, deskundigheid en 
ervaringen. We willen steeds waar dat kan ons kwaliteit van werk verder ontwikkelen. Ook het 
borgen van kwaliteit is van belang en krijgt de nodige aandacht.  
 
 

Werkgroep kwaliteit 
 
Deze werkgroep werd eind 2018 ingesteld en kwam tweemaal bijeen.  
Aanleiding was de vraag hoe de kwaliteitsborging van (het functioneren van) mentoren is 
vormgegeven en of daarin aanpassingen gewenst zijn, m.n.  op punt van de mogelijke 
signaleringsrol van  intervisie-contactpersonen  en MCP’s. Zij hebben weliswaar geen formele 
taak om het functioneren van mentoren te beoordelen  maar zij signaleren soms wel punten die 
vragen om nadere aandacht en beoordeling en daarom is een procedure voor signalering wel 
van belang.  In 2019 heeft de werkgroep verbeteringen ingevoerd in het instroomproces van 
mentoren.  
 
 

Audit 
 
Sinds 2014 worden de regionale stichtingen mentorschap getoetst volgens de Wet 
Mentorschap en het Besluit Kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en 
Mentoren (Stb. 2014,46) en volgens de richtlijnen voor “Goed mentorschap” van 
Mentorschap Nederland (dit werd al opgezet vanaf de oprichting, in 2009 en 2010)  
De Commissie van Toezicht op Kwaliteit heeft in 2019 opnieuw vastgesteld  dat de SMA 
voldoet aan alle genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen.  
 
 

Klachtbehandeling 
 
Klachten worden behandeld conform de klachtenregeling van Mentorschap Nederland, waar 
SMA mee werkt. Daarbij is er een klachtencontactpersoon voor SMA aanspreekbaar. In 2018 
was mevrouw S. Leyer klachtencontactpersoon. Zij is onafhankelijk van de SMA en het eerste 
aanspreekpunt. Zij kan betrokkenen helpen een klacht te formuleren of verduidelijken. Indien 
gewenst kan zij ook bemiddelen tussen de klager en de SMA, of helpen de klacht in te dienen 
bij de landelijke klachtencommissie. Klachten kunnen ook bij de rechtbank worden ingediend. 
Er werd in 2019 is geen klacht ingediend bij de klachtencommissie  
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Activiteiten en resultaten 
 
 
De hoofdactiviteit van de Stichting Mentorschap Amsterdam is de werving, selectie, scholing en 
begeleiding van diegenen die de belangrijke rol van raadgever, bemiddelaar en bewaker van de 
belangen van deze kwetsbare Amsterdammers op zich wil nemen. Daarnaast richten wij ons op 
het bereiken, informeren en goed matchen van de cliënt en zijn omgeving. 
 
 

Aanmelding en introductiecursus 
 
Mensen die belangstelling hebben voor het mentorschap, hebben eerst een telefonisch 
gesprek. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of de tweede stap wordt gezet: deelname aan 
een introductiecursus. 
 
De Introductiecursus geeft de belangstellende gelegenheid om 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 en duren een dag. Tijdens de introductiecursus komen 
onder andere aan bod: 
▪ wetgeving 
▪ profiel, taken en bevoegdheden van de mentor 
▪ gedragscode 
▪ overleg rondom de zorg van de cliënt. 
In 2019 liep het aantal belangstellenden ten opzichte van vorige jaren sterk terug. Er konden 
slechts zes nieuwe mentoren worden benoemd. 
 

Instroom nieuwe mentoren 2017 2018 2019 

aantal belangstellenden 100 126 68 

waarvan introductiecursus gevolgd 68 72 35 

waarvan een follow-up gesprek gehad 37 50 27 

waarvan mentor per 31 december 22 13 6 

 
 
Omdat in 2019 37 mentorschappen werden beëindigd en van 30 mentoren afscheid werd 
genomen, liep het aantal beschikkingen terug naar 140. 
 

Aantallen cliënten en mentoren 2017 2018 2019 

aantal mentoren 147 137 119 

aantal mentoren gekoppeld aan client 134 125 100 

cliënten met beschikking 156 154 140 

beëindiging mentorschap client 28 42 37 

uitstroom mentoren 14 24 30 

 

 
Scholing en intervisie 
 
Tijdens het mentoraat is er de mogelijkheid om themabijeenkomsten bij te wonen over 
onderwerpen die aan het mentoraat raken. Deze worden regelmatig gegeven en zijn 
toegankelijk voor aangesloten mentoren en mensen met interesse om mentor te worden.  
 
In 2019 werden de volgende themabijeenkomsten georganiseerd 

▪ Zaterdag 12 januari 2019 - bijeenkomst startende mentoren  
▪ Dinsdag 12 februari 2019 - themabijeenkomst AVG  
▪ Vrijdag 15 februari 2019 - themabijeenkomst dossier & logboek  
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▪ Dinsdag 12 maart 2019 - workshop ethiek - normen & waarden  
▪ Zaterdag 16 maart 2019 - bijeenkomst Startende mentoren  
▪ Dinsdag 27 maart 2019 - themabijeenkomst Bewindvoering  
▪ Donderdag 18 april 2019 - workshop: Ethiek: normen & waarden  
▪ Donderdag 25 april 2019 - themabijeenkomst Clienten in de GGZ  
▪ Woensdag 15 mei 2019 - themabijeenkomst Clienten met VG 
▪ Zaterdag 18 mei 2019 - bijeenkomst Startende mentoren  
▪ Vrijdag 14 juni 2019 - themabijeenkomst logboek & dossier  
▪ Woensdag 19 juni 2019 - themabijeenkomst psychogeriatrie  
▪ Zaterdag 7 juli 2019 - bijeenkomst Startende mentoren  
▪ Zaterdag 7 september 2019 - themabijeenkomst logboek & dossier + indicatiestelling 
▪ Donderdag 12 september 2019 - themabijeenkomst NAH – met Hein Reedijk  
▪ Zaterdag 14 september 2019 - bijeenkomst Startende mentoren 
▪ Woensdag 27 november - themabijeenkomst Wet Zorg & Dwang  
▪ Zaterdag 30 november 2019 - themabijeenkomst logboek & dossier + indicatiestelling 
 
 

Intervisie 
 
Zes keer per jaar wordt 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.  
 
Om de kwaliteit van de bijeenkomsten te bewaken is een intervisiebeleid uitgezet en een map 
met handreikingen ontwikkeld.  
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? 
De stagiaire Humanistiek heeft onderzoek verricht naar de beleving en beoordeling van  de 
intervisie door mentoren . De uitkomsten hiervan worden in 2020 verder uitgewerkt. 
 
Elke mentor kan een beroep doen op de coördinatoren 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 intervisiegroep. En er zijn 
zogenaamde mentor contactpersonen om nieuwe mentoren het eerste jaar te steunen.  
Elk jaar is er een evaluatie rondom het mentoraat. Deze evaluatie is er ook mede om verslag uit 
te brengen aan de rechtbank. 
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Externe contacten en financiële steun  
 

 
Het werk van de stichting vraagt om ontwikkeling en onderhoud van diverse externe contacten, 
met name met  
▪ Zorgaanbieders en Sociale wijkteams  
▪ Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Vrijwilligers Academie 
▪ AT 5  
▪ Bewindvoerderskantoren 
▪ Rechtbank  
▪ Veilig Thuis  
▪ Notarissen 
▪ Gemeente Amsterdam en Diemen 

 
Contacten liepen deels via de mentoren en coördinatoren, deels  via directie en bestuur.  
Belangrijke contacten in 2019 werd het AT 5 filmpje dat in 2019 gemaakt was voor werving van 
mentoren, opnieuw uitgezonden. Er werd contact gelegd met verschillende zorginstellingen en 
de vrijwilligerscentrale, mede t.b.v. de werving van mentoren. 
 
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.  Voor financiële extra middelen wordt samengewerkt met 
www.subsidiegezocht.nl. 
 
In 2019 ontving de Stichting van de volgende partijen onontbeerlijke steun voor haar 
activiteiten om de organisatie  en het bereik van mentoren cliënten te ontwikkelen. 
 

Donaties of subsidies 2017 2018 2019 

Oranjefonds 30.000  22.500   
Steunfonds buurt en jongerenwerk Amsterdam   12.500   
Kansfonds  12.500  12.500  

Ars Donandi   3.000   
Rabobank 5.000  3.000   
ING 2.000      

 
 
    

  

http://www.subsidiegezocht.nl/
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Gewenste groei  
 
 
De bekendheid en ervaringen met de meerwaarde van ons werk bij zorgaanbieders zijn 
zodanig, dat er spontaan doorlopend vragen komen om een mentor te zoeken voor een client. 
Dit aantal is groter dan waar we met de beschikbare mentoren direct in kunnen voorzien. 
Daarom is groei gewenst.  
 
Het verloop van mentoren was groot, waardoor het totale aantal niet groeide.  
Dit, en ook de toenemende complexiteit van de aanvragen, maakte dat nogal eens, in nijpende 
situaties, de coördinatoren zelf bijspringen voor de uitvoering van de mentorschappen. Dit zette 
hun tijd voor werving, selectie en koppelingen, en daarmee de gewenste groei, in toenemende 
mate onder druk. 
Er was en is daarom veel aandacht nodig voor het vinden van nieuwe mentoren.  
In 2019 is hier naar vermogen aan gewerkt. Maar de instroom van nieuwe mentoren liep terug 
en betekende dat er ook minder cliënten konden instromen.  
De financiële situatie werd mede daardoor nijpend, subsidies liepen af en de gewenste groei 
stagneerde. 
 
 
De situatie van SMA werd in de tweede helft van 2019 dermate penibel dat faillissement alleen 
afgewend kon worden met ingrijpende maatregelen. De kosten moesten gereduceerd worden 
en er werd een beroep gedaan op mentoren, bureaumedewerkers en bestuur om financieel bij 
te springen. 
 
 
Afsluitend  
 
Om te herstellen en het jaar 2019 met zwarte cijfers af te sluiten hebben alle betrokkenen bij de 
SMA een bijdrage geleverd. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Dankzij ieders inspanningen 
en bijdragen kon de zorg voor onze cliënten behouden blijven.  
Voor 2020 is een kansrijk doorstartplan en begroting gemaakt en is een nieuw bestuur gestart 
die hier samen met de medewerkers en vrijwilligers de schouders onder gaat zetten. 
 
 


