
 

Een mentor is een maatje, maar wel een maatje XXL 

Anneke krijgt de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een zorgwoning bij haar in de buurt. 

Ze is lichamelijk én verstandelijk beperkt en woont al jaren samen met een room mate in een 

leuke maar voor hen beiden onhandige flat. En ze worden beiden al een jaartje ouder.  

Voor geen van hen is er familie in de buurt die kan meedenken, laat staan meebeslissen.  

Dit is zomaar een situatie uit de praktijk van een mentor van de Stichting Mentorschap 

Limburg. Gelukkig heeft Anneke een bij de stichting aangesloten vrijwillige mentor die haar 

helpt een keuze te maken en die ook formeel de beslissing kan nemen om haar in te schrijven. 

Zonder hem zou ze dat nooit voor elkaar krijgen, want het is voor haar een té complexe en 

overweldigende beslissing.  

 

Een mentor wordt in een zorgvuldige procedure door de kantonrechter aangewezen en is 

bevoegd beslissingen voor de cliënt te nemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Niet 

ten aanzien van financiën! Om die verantwoordelijkheid goed te kunnen dragen worden 

mentoren door de stichting goed opgeleid en begeleid. En een mentor van de stichting is 

daarnaast ook een maatje van haar of zijn cliënt. Niet alleen beslissingen nemen, maar ook af 

en toe samen leuke dingen oppakken. We zeggen wel eens: een mentor is een “maatje XXL”.  

De Stichting Mentorschap Limburg is 

een vrijwilligersorganisatie, door de 

Provincie Limburg erkend als 

Maatschappelijke Organisatie. Ze is 

een van de dertien regionale 

stichtingen die aangesloten zijn bij 

Mentorschap Nederland. Via de 

landelijke stichting worden nauwe 

contacten onderhouden met het 

ministerie van VWS. VWS beschouwt 

het mentorschap van de stichtingen 

als een bijzondere vorm van 

onafhankelijke cliënt ondersteuning.  

Het vrijwillige mentorschap behoort, omdat het vrijwilligers wordt gedaan, tot de informele 

hulp. Maar deze informele hulp is tegelijkertijd bijzonder formeel vanwege het feit het 

mentorschap zoals gezegd wordt uitgeoefend op grond van een beslissing van de 

kantonrechter. De mentor brengt via de stichting dan ook jaarlijks aan de rechter verslag uit 

van verloop van het mentorschap.  

Nieuwsgierig geworden naar dit inspirerende vrijwilligerswerk? Kijk dan eens op de website 

www.mentorschaplimburg.nl of bel met een van de consulenten:  

• Thijs Scheepers 06 868 23 613 voor Zuid Limburg  

• Henk Hassing, 06 126 90 246  voor Noord- en Midden Limburg.  

  

 

http://www.mentorschaplimburg.nl/

