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Samenwerkingsafspraken Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM) en 

de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) inzake 

de uitvoering van het project “Met mentorschap in veilige handen”. 
 
 

Doel, achtergrond en uitgangspunten 

 
Het project “Met mentorschap in veilige handen” is gericht op het ontwikkelen en 
implementeren van de mogelijke rol van vrijwillige mentoren resp. de regionale 
stichtingen mentorschap (RSM) en MNN bij het signaleren en aanpakken van 
ouderenmishandeling. Hiertoe wordt de deskundigheid van vrijwillige mentoren 
op dit gebied vergroot en in het kwaliteitsborgingssysteem verankerd en er 
wordt samenwerking gezocht met (centrum) gemeenten en gemeentelijk 
gefinancierde organisaties en anderen. 
Het plan voor het project is ontwikkeld naar aanleiding van het actieprogramma 
“Ouderen in veilige handen” van VWS. 
Uitgangspunt is dat vrijwillige mentoren een belangrijke rol kunnen hebben in 
het signaleren en laten stoppen van ouderenmishandeling. Zij kunnen worden 
benoemd voor mensen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Daarnaast 
moet ouderenmishandeling gepleegd door vrijwillige mentoren worden 
voorkomen.  
 
Resultaten van het project 

 
Op de einddatum van het project: 
a. Is er een beproefd stappenplan en scholingsaanbod en is de uitvoering van e.e.a. 

door verankering in het kwaliteitsnormen kader van MNN geborgd.  
b. zijn er door actieve inbreng van ervaringen van 10-12 RSM handreikingen 

geformuleerd voor samenwerking en afstemming met (inter)gemeentelijke 
organisaties die een rol spelen bij de signalering en aanpak van 
ouderenmishandeling.  

c. zijn er op basis van ervaringen bij de RSM en in overleg met de expertgroep 
Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap van het landelijke overleg van 
kantonrechters (LOVCK1) handreikingen voor gewenste spoedprocedures 
(wanneer aan de orde, routing). 

d. zijn de handreikingen aan alle RSM gepresenteerd en het merendeel past ze toe in 
hun praktijk. Het merendeel van de RSM heeft met tenminste één 
centrumgemeente in hun werkgebied afspraken die adequate verwijzing en 
uitvoering bevorderen.  

e. is het merendeel van de beleidsverantwoordelijke wethouders en ambtenaren van 
de centrumgemeenten met het werk van de RSM in het kader van 
ouderenmishandeling bekend; incl. de kwaliteitsnormen en mogelijkheden om 
eventueel (vermeend) disfunctioneren van een mentor aanhangig te maken en te 
laten beëindigen. 

 
Zie voor het doel, de achtergronden, de activiteiten en resultaten van het project 
verder het projectplan “Met mentorschap in veilige handen”.   
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Inzet van RSM bij deelname aan het project   

 
Regionale Stichtingen Mentorschap die willen deelnemen aan het project leveren  
de volgende inzet:    
1. meewerken aan regelmatige inventarisatie van ervaringen op het gebied van 

ouderenmishandeling, door beantwoording van vragenlijsten die MNN 
daartoe maakt, voor ontwikkeling van de  beoogde handreikingen en voor 
rapportage. 

2. meewerken aan ontwikkeling van het stappenplan, de scholing en 
handreikingen, door uitwisseling van ervaringen en desgevraagd testen en 
becommentariëren van concepten op (te verwachten) geschiktheid en 
bruikbaarheid.  
Het betreft handreikingen die op basis van de praktijksituaties worden 
opgesteld en betrekking hebben op de gewenste en mogelijke inzet van de 
mentor en andere personen rondom de oudere, en op samenwerking en 
afstemming met (inter)gemeentelijke organisaties die een rol spelen bij de 
signalering en aanpak van ouderenmishandeling.  
Daarnaast betreft het handreikingen voor spoedprocedures. Hiervoor zal ook 
overleg  worden gezocht met de expertgroep Curatele, Beschermingsbewind 
en Mentorschap van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en 
Kantonsectoren (LOVCK).  

3. meewerken aan bekendheid met het werk van de RSM, in het kader van 
ouderenmishandeling, bij de gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) die als 
centrumgemeenten op dit gebied worden aangemerkt en hiervoor financiën 
van het rijk ontvangen (het betreft de centrumgemeenten vrouwenopvang, 
waar aanpak huiselijk geweld en aanpak oudenmishandeling aan zijn 
toegevoegd). Het gaat om bekendheid met de mogelijke rol van de RSM, de 
kwaliteitsnormen en mogelijkheden om eventueel (vermeend) 
disfunctioneren van een mentor aanhangig te maken en te laten beëindigen.  
De RSM zal zich, in overleg met MNN, actief inzetten voor het leggen en 
onderhouden van contacten met deze gemeenten en het bekendheid geven 
aan haar werk in het kader van de doelstelling van het project. 

4. er werk van maken om met tenminste één centrumgemeente in de regio(‘s) 
waar de RSM actief is afspraken te maken die adequate verwijzing en 
uitvoering bevorderen. MNN ondersteunt hierbij.   

 
Steun van MNN en kostendeclaratie 

 
MNN biedt de volgende steun en vergoeding 
1. MNN steunt door de ontwikkeling van het stappenplan en de 

scholingsonderdelen en het bieden van reflectie en advies aan coördinatoren 
bij vragen n.a.v. casuïstiek in praktijk. 

2. MNN biedt voor het werk dat de RSM leveren en de daarbij komende 
onkosten voor proefuitvoering van scholing en verdere onkosten  een 
vergoeding van  € 3.000/jaar maximaal, gedurende 2 jaar (2013 en 2014) 
dus € 6000 maximaal totaal. Voor zover BTW gerekend moet worden moet 
dit bedrag worden beschouwd als vergoeding inclusief BTW.2 
Uitbetaling vindt plaats op basis van jaarlijkse declaratie van uren en 
kosten. Hiervoor maakt MNN een format. 

3. Als een RSM de afgesproken medewerking onvoldoende levert, stopt de 
vergoeding.   

 

                                                           
2
 MNN en meerdere Regionale Stichtingen Mentorschap  hebben een erkenning  van de fiscus dat hun  

activiteiten en prestaties van sociale of culturele aard zijn en derhalve  vrijgesteld van BTW (artikel 11, lid 1, 
letter f wet OB), in acht nemend dat geen winst beoogd wordt en geen sprake is van concurrentie met 
winstbeogend ondernemers. 
MNN verwacht dat stichtingen die nog niet zo’n  erkenning hebben deze desgevraagd zullen kunnen krijgen.  
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     Tussentijdse beëindiging van afspraken 

 
     De afspraken gelden in beginsel voor de hele looptijd van twee jaar 
     Als VWS -om welke reden ook- de subsidie voortijdig stopt, kan MNN de  
     samenwerkingsafspraken per eind 2013 opzeggen  
     Ook de RSM kan per eind 2013 opzeggen. 
   

Nadere afspraken en hanteren van eventuele geschillen  

 
Uitwerking en uitvoering zal plaatsvinden in overleg met de coördinatoren, waar 
mogelijk in of gekoppeld aan het regulier 4-jaarlijkse algemene coördinatoren- 
overleg.   
In geval van onduidelijkheden en onbestemdheden over de 
samenwerkingsafspraken in deze notitie of andere zaken, het project betreffend, 
waar de afspraken niet in voorzien, wordt gezamenlijk gezocht wordt naar voor 
ieder aanvaardbare nadere afspraken. 
Mochten er tussen een of meer deelnemers en MNN tijdens of na de 
projectuitvoering geschillen optreden dan proberen partijen in onderling overleg 
en/of overleg met de financier tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt 
niet slagen, dan kunnen zij ieder iemand aanwijzen die dan als bemiddelaar de 
organisaties over een oplossing kan adviseren. De financier zal gevraagd worden 
iemand aan te wijzen die bij het zoeken van de oplossing als voorzitter kan 
optreden. MNN en deelnemende organisaties zullen zich dan aan dat advies 
houden. 
 
Bevestiging deelname  

 

Hierbij verklaren ondergetekenden deelname van onderstaande RSM, aan het 
project,  conform voorgenoemde afspraken.  
 
Naam RSM  ……………………….. 
 
Namens deze  
 
Naam en functie ………………………. 
 
Plaats  ………………………… 
 
Datum  ……………………….. 
 
Handtekening ……………………….. 
      
 
 
 
Mentorschap Netwerk Nederland  
 
Namens deze 
 
N.Q.M. Heinsbroek, directeur 
 
Utrecht,  
 
Datum  …………………………. 
 
Handtekening …………………………  


