Wat is professioneel mentorschap?

CenSere Ondersteuning
op Maat

Mentorschap is een wettelijke
beschermingsmaatregel voor volwassenen, die
wordt uitgesproken door de kantonrechter.
Mentorschap is het “broertje” van
Beschermingsbewindvoering (financieel).

Voor wie is professioneel mentorschap
bedoeld?
Voor mensen die niet goed (meer) voor zichzelf
kunnen zorgen of opkomen. Denk daarbij aan
mensen met een verstandelijke beperking, met
cognitieve- en geheugenproblemen, zoals
dementie/Alzheimer en mensen met een
psychiatrisch ziektebeeld. Ook kunnen
lichamelijke beperkingen, verslaving,
hersenletsel, trauma’s of coma er voor zorgen
dat iemand ondersteuning en hulp nodig heeft
van een professioneel mentor.

Wat is eigenlijk een mentor?
Een mentor is voor u een vertrouwenspersoon
en vertegenwoordiger. Zij denkt, beoordeelt
en beslist mee over belangrijke zaken
(verpleging, verzorging, behandeling &
begeleiding) in uw leven. De mentor adviseert
de cliënt over persoonlijke belangen en neemt
indien nodig besluiten, als de cliënt dit zelf
niet (meer) of slechts gedeeltelijk kan. De
mentor stimuleert zoveel mogelijk de eigen
inbreng van de cliënt om samen tot een besluit
te komen. De mentor wordt benoemd door de
rechter en rapporteert en legt ook
verantwoording af aan de rechter.
De mentor behartigt de persoonlijke belangen
van de cliënt. Dat zijn de belangen die niet
over geld en materiële zaken gaan.
Mentorschap is toekomstgericht. De mentor
blijft het bekende en vertrouwde gezicht. Als u
verhuist, “verhuist” de mentor met u mee. Een
mentor is de spil in de zorg voor de cliënt en
een bewaker van kwaliteit van zorg.
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Professioneel Mentorschap
met een maatschappelijke missie

Als er na het lezen van deze informatie
nog vragen overblijven of u wilt graag
een afspraak maken, dan kunt u contact
opnemen met:

Mevrouw C.A. (Chris) Tolman
Postbus 475
6710 BL Ede
Telefoon: 06-51653210
censere@protonmail.com

BIG-geregistreerd
KvK: 68304161
Lid van de beroepsvereniging NBPM

Zelf of samen beslissen
waar mogelijk.
Beschermen, indien
nodig!
censere@protonmail.com

Telefoon: 06-51653210

CenSere
Ondersteuning op Maat

Wat & wie is CenSere?
CenSere is een Latijns woord. Een
woord met meerdere betekenissen,
zoals het bereiken, besluiten of
komen tot een beslissing. Vaststellen
hoe het moet en een conclusie
trekken. Stuk voor stuk zaken waar
een mentor dagelijks mee te maken
krijgt en waar zij op een respectvolle
en accurate wijze mee om dient te
gaan.
CenSere Ondersteuning op Maat is een
jonge en kleinschalige onderneming.
Opgericht door mevrouw Chris
Tolman. Zij is van oorsprong
Verpleegkundige en heeft na een
lange carrière in de gezondheidszorg
in 2015 besloten, dat zij cliënten
wilde gaan ondersteunen vanuit een
beschermende functie. Zij is tevens
een ervaringsdeskundige vanuit haar
privé situatie.
Om aan alle kwaliteitseisen vanuit de
wetgeving te voldoen, heeft zij naast
HBO-Zorgmanagement een aantal
opleidingen gevolgd, waaronder
Post-hbo Professioneel Mentorschap
en Beschermingsbewindvoering. Zij is
gekwalificeerd en in het bezit van een
bewijs van benoembaarheid.

Visie

Aanvragen mentorschap

Door wijzigingen in onze wetgeving, in combinatie
met een aantal ontwikkelingen in onze
maatschappij, wordt het voor een bepaalde groep
mensen steeds moeilijker beslissingen te nemen
met betrekking tot hun eigen zorgvraag. In de
huidige tijdsgeest is het een feit, dat er meer
mensen alleenstaand zijn of niet beschikken over
een goed of voldoende sociaal netwerk. CenSere
biedt hier een professionele en deskundige hand.
Doen wat je beloofd! Waarmaken waar je voor
staat! Vertrouwen verdienen en respect voor een
ieder. Ongeacht godsdienstige gezindheid,
levensovertuiging en culturele achtergrond.
Bij CenSere bestaat goed mentorschap uit een
combinatie van professionele kwaliteit en
persoonlijke aandacht. Cliënt volgend vanuit het
eigen perspectief. Op maat, proactief en
betrokken. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk de
eigen zelfredzaamheid te behouden, samenwerken
met de hulpverleners en indien van toepassing
familie, naasten en mantelzorgers.
CenSere is in een aantal gevallen, voorstander van
loskoppeling beschermingsbewind (financiën) en
overige levensaspecten en persoonlijke belangen.

Vaak wordt mentorschap aangevraagd wanneer
iemand geen partner of familie meer heeft, die zijn
of haar belangen kan behartigen. Maar mentorschap
kan ook juist door de partner of familie worden
aangevraagd. Dit om de verantwoordelijke taken te
delen of wanneer er onenigheid bestaat binnen de
familie over de juiste zorg voor de betrokkene.
Maar soms woont familie ook gewoon te ver weg of
is er behoefte om alleen maar partner, dochter,
zoon, broer of zus te kunnen zijn.
CenSere Ondersteuning op Maat, is dan een
waardevolle partner in de zorg voor een dierbaar
familielid.
Iemand kan zelf mentorschap aanvragen, maar ook
zijn of haar partner of een familielid tot de vierde
graad. De instelling waar de cliënt verblijft, is ook
gerechtigd om een aanvraag te doen. Soms is het
beter voor een cliënt om geen familielid, maar een
onafhankelijk en neutraal persoon als mentor door
de kantonrechter te laten benoemen.

Wat doet een professioneel mentor
eigenlijk?
Er wonen mensen in Nederland, die helaas door
omstandigheden niet (meer) in staat zijn om hun
eigen belangen te behartigen. Soms is er geen
familie die zorg voor hen kan of wil dragen. De
vraag is dan, wie dan de beslissingen neemt op het
gebied van behandeling, verzorging, begeleiding,
verpleging en algemeen welzijn? Dat is het werk
van de professionele mentor.
Een professioneel mentor biedt geen directe hulp
of begeleiding, maar heeft een regiefunctie en is
betrokken bij het organiseren van zaken. Een
mentor neemt (zoveel mogelijk) samen met de
cliënt beslissingen en voert namens de cliënt
overleg. Om de cliënt zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen en zijn/haar belangen te
behartigen, moet een professioneel mentor
zijn/haar cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en
in nauw contact met hem/haar (gaan) staan.

Zorgorganisaties krijgen via de nieuw aangenomen
Wet Zorg & Dwang vanaf 1 januari 2020 de plicht om
de rechtspositie van de cliënt goed te regelen, door
voor iedere cliënt zonder vertegenwoordiger een
mentor te benoemen.

De kosten
Het tarief van professioneel mentorschap wordt
jaarlijks vastgesteld door de Minister van Veiligheid
en Justitie. Het huidige tarief is te vinden op
www.rechtspraak.nl.
Mocht de cliënt de kosten niet zelf kunnen betalen,
dan kan er een beroep gedaan worden op bijzondere
bijstand bij de gemeente waar de cliënt woonachtig
is. CenSere Ondersteuning op Maat, kan u
desgewenst bij de aanvraag ondersteunen.
Wilt u meer informatie over professioneel
mentorschap of bent u een zorgaanbieder die op
zoek is naar een samenwerking met een zeer
gemotiveerd en deskundige mentor voor uw
cliënten, neem dan contact op. Ik ga graag
vrijblijvend en kosteloos met u in gesprek of
stuur u mijn uitgebreide informatiebrochure toe.

