
Inleiding 

Mentorschap betekent dat de mentor beslissingen kan nemen over de persoonlijke belangen van 

iemand. Dit kan op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de 

betrokkene. Iemand die een mentor heeft blijft 

handelingsonbevoegd met betrekking tot 

kantonrechter spreekt een oordeel uit over de noodzaak van het mentorschap. 

mentor kan gegrond zijn wanneer er geen familie aanwezig is of wanneer onenigheid in de familie leidt 

tot problemen met de hulpverlening. 

betrokkene.  

Behandelaars/begeleiding 

Voor de behandelaars en begeleiders 

behandelings- of begeleidingsplan. De wens van stichting FPCoach is dat de mentor betrokken wordt 

in de zorgen rondom de cliënt. 

Financiën 

Mentorschap heeft geen betrekking op de financiën. De betrok

belangen. Wanneer de betrokkene daar niet toe in staat is, kan de betrokkene om benoeming van een 

bewindvoerder vragen.  

Coördinator zorg 

De mentor is geen hulpverlener, maar coördineert de geboden zorg. Uitvoering van 

niet tot de taak van de mentor. De mentor neemt beslissing

verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor is bevoegd om in te stemmen met 

behandelplannen, maar voert ze niet zelf uit. De mentor deelt bela

wat het belangrijk maakt dat de mentor op de hoogte is van 

betrokkene. De mentor dient zoveel mogelijk te handelen overeenkomstig de geloofsovertuiging of 

levensbeschouwing van de betrokke

Zelfstandigheid 

De mentor bevordert de zelfstandigheid van de 

wenselijk is voor de betrokkene. De 

zaken. De mentor kan GEEN beslissingen n

van een testament.  

Vergoeding 

De mentor kan een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden uit het budget van de cliënt. 

rechtbank stelt de hoogte van de vergoeding vast. Deze vergoeding wordt jaar

Opheffing 

Als de grond voor de instelling van het mentorschap niet meer aanwezig is, kan om opheffing worden 

verzocht.  
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