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Met mentorschap in veilige handen 
Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die niet goed voor zichzelf 

kunnen opkomen. Bij gebrek aan familie of anderen om hun belangen te behartigen, kan de 

kantonrechter een mentor benoemen. Niet iedereen weet dat deze mentor ook kan bijdragen aan 

de aanpak van ouderenmishandeling. Hierover gaat het project ‘Met mentorschap in veilige 
handen’. Projectmedewerker Lies Roeleveld: “Mentorschap is nog erg onbekend. Veel meer 

mensen zouden van het bestaan moeten weten.” 

 

Wat is het doel van ‘Met mentorschap in veilige handen’? 

Het belangrijkste doel van ‘Met mentorschap in veilige handen’ is het versterken van de rol van 
mentoren bij de aanpak van ouderenmishandeling. 

Lies: “Dit doen wij op 2 manieren. We vergroten de deskundigheid van mentoren en coördinatoren 

die met ouderen werken. En we werken aan meer bekendheid. Zodat zorginstellingen en gemeenten 

weten wat mentoren kunnen doen.” 

 

Hoe vergroot ‘Met mentorschap in veilige handen’ de deskundigheid? 

In verschillende regio’s zijn scholingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling georganiseerd. 

Daarnaast heeft Lies een stappenplan gemaakt. Het stappenplan is gebaseerd op het basismodel 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS en de handreiking 

‘Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling’. Het stappenplan is onderdeel van de reader voor 

(kandidaat)mentoren, waarin meer informatie over ouderenmishandeling staat. 

Lies: “Ook loopt er een proef met het risicotaxatie-instrument. Voor mentoren kan dit instrument 

een praktisch middel zijn om in te schatten of er sprake is van ouderenmishandeling. De proef loopt 

tot en met juli 2014 en wordt daarna geëvalueerd.” 

 

Hoe genereert ‘Met mentorschap in veilige handen’ meer bekendheid? 

Dat gebeurt op verschillende manieren. Regionaal zijn er bijeenkomsten en andere 

voorlichtingsactiviteiten. Enerzijds om nieuwe mentoren te werven, maar ook om mentorschap meer 

bekendheid te geven. Specifiek over de rol van een mentor bij het signaleren en aanpakken van 

ouderenmishandeling is een folder verschenen. Lies: “Verder stimuleer ik alle coördinatoren van de 

regio’s om contacten te leggen met de steunpunten huiselijk geweld (SHG’s) en de 
centrumgemeenten. Ik ervaar dat mentorschap nog heel onbekend is. Veel meer mensen zouden van 

het bestaan moeten weten. En gebruik moeten maken van de mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is 

de regio Zuid-Holland-Zuid. Daar is de coördinator lid van een expertteam, dat complexe casussen 

ouderenmishandeling bespreekt. In het team zitten zorgverleners, maar ook iemand van de politie, 

de woningbouwvereniging, het maatschappelijk werk. Een heel breed scala aan betrokkenen dus. Al 

deze mensen weten wat mentorschap kan doen. En wanneer nodig zet de coördinator direct hulp 

van een mentor in.” 

 

Hoe draagt een mentor bij aan de aanpak van ouderenmishandeling? 

Een mentor is wettelijk bevoegd om voor zijn cliënt besluiten over verzorging en verpleging te 

nemen. Daarvoor onderhoudt hij een vertrouwensrelatie met zijn cliënt. Dat betekent dat hij denkt 

en handelt vanuit de normen en waarden, wensen en behoeften van zijn cliënt. Hij durft grenzen te 

stellen en schroomt niet om zo nodig een moeilijk onderwerp als mishandeling aan de orde te 

stellen, zowel bij de familie als de verzorgenden en artsen. 

Lies: “Mentoren zijn opgeleid om ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg te signaleren. 

Maar mentoren zijn geen hulpverleners. Ze bieden bescherming door signalering of door de aanpak 

in gang te zetten. Mentoren zijn bevoegd om hulp te organiseren en met een zorgaanbod in te 
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stemmen. Soms worden mentoren benoemd nadat mishandeling is gesignaleerd. Ook dan draagt de 

mentor bij aan de nodige aanpak en nazorg.” 

 

Kijk voor meer informatie op mentorschap.nl. Lees ook het interview met coördinator Teuni Bax 

verderop in deze nieuwsbrief. 
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