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“Mentoren hebben een duidelijke signaleringsfunctie” 
In Dordrecht en omstreken is een expertteam ouderenmishandeling actief. Behalve zorgverleners 

uit de lokale zorgnetwerken is hierin – naast de politie, het maatschappelijk werk en de 

woningbouwvereniging – ook het mentorschap vertegenwoordigd. Regiocoördinator Teuni Bax 

merkt dat het effect heeft. “Hulpverleners weten vaak wel van het bestaan van mentorschap en 

bewindvoering, maar niet hoe ze deze wettelijke beschermingsmaatregelen in de praktijk kunnen 

gebruiken.” 

 

Teuni Bax is coördinator van de stichting Mentorschap Zuid-Holland Zuid, een van de regio’s onder 
de landelijke vereniging Mentorschap Netwerk Nederland. Ze werft en selecteert mentoren, zorgt 

dat ze de juiste scholing krijgen en begeleidt ze bij de invulling van het mentorschap. Daarnaast 

bemiddelt ze bij het inzetten van mentoren, coördineert ze de aanvraagprocedure bij de 

kantonrechter en geeft ze informatie en advies over het mentorschap. Dat laatste ziet ze als een van 

haar belangrijkste taken. “In mijn regio kennen de meeste instanties de stichting Mentorschap. Dat is 

goed, maar nog niet genoeg. Want ook al kennen ze de naam, toch weten ze vaak niet wat een 

mentor en andere wettelijke beschermingsmaatregelen concreet kunnen doen.” 

 

Expertteam 

In de regio Zuid-Holland Zuid is mentorschap bij instanties vrij bekend mede dankzij het expertteam 

ouderenmishandeling. Hiervan is ook Teuni lid. “Het team bestaat uit leden van de lokale 
zorgnetwerken én vertegenwoordigers van andere betrokken partijen, zoals politie, maatschappelijk 

werk, woningbouwvereniging, ggz, verslavingszorg en mentorschap. Een keer per 3 maanden 

bespreken we samen complexe casuïstiek. Ook tussentijds sturen we elkaar casussen toe, met de 

vraag om advies. Ik krijg vooral vragen over de mogelijke inzet van een wettelijke vertegenwoordiger. 

Mijn bijdrage is dus heel concreet en nuttig. Want hulpverleners weten vaak wel van het bestaan van 

mentorschap en bewindvoering, maar niet hoe ze deze wettelijke beschermingsmaatregelen in de 

praktijk kunnen gebruiken. En dus ook niet hoe ze de aanpak van ouderenmishandeling kunnen 

versterken.” 

 

Wettelijke beschermingsmaatregelen 

Mentorschap bestaat nu zo’n 20 jaar. Het is een van de 3 wettelijke beschermingsmaatregelen voor 
mensen die niet meer voldoende voor zichzelf kunnen opkomen. En die geen familie of anderen 

hebben die hun belangen kunnen behartigen. “De meest vergaande vorm van bescherming is de 
curator”, legt Teuni uit. “Dat komt nog maar zelden voor. Want tegenwoordig zijn er ook de mentor 
en de bewindvoerder. Een mentor is bevoegd om zijn cliënt te vertegenwoordigen als het gaat over 

verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een bewindvoerder wordt aangesteld voor de 

financiën. Vaak heeft een cliënt een mentor en een bewindvoerder. De grote kracht van deze 

wettelijke beschermingsmaatregelen is dat de mentor en de bewindvoerder jaarlijks verantwoording 

moeten afleggen aan de kantonrechter. Met andere woorden: er is controle op wat ze doen.” 

 

Te goeder trouw 

Teuni raadt dan ook aan elke vorm van mentorschap of bewindvoering wettelijk te regelen. “Laatst 
kwam een geriatrieverpleegkundige met een vraag over een beginnend dementerende man. Zijn 

buren zorgden voor hem, op een goede manier. Toch hebben wij samen besloten mentorschap en 

bewindvoering wettelijk te laten vastleggen. Dan wordt namelijk direct duidelijk of mensen te goeder 

trouw zijn of dat ze iets kwaads in de zin hebben. In dit geval hadden de buren enkel goede 

bedoelingen, maar ik maak ook vaak mee dat buren zich dan terugtrekken. Of dat ze zeggen ‘laat dat 
mentorschap maar, ik wil het geld wel beheren’. Daarvoor vraag ik dan echter een 

bewindvoerderskantoor. Zo kun je misbruik voorkomen.” 



 

Signaleringsfunctie 

De mentoren van de stichting Mentorschap zijn goed opgeleid en worden gecoacht. “De stichting 
heeft een kwaliteitskeurmerk, we leiden mentoren op en begeleiden ze”, zegt Teuni. “Mentoren 
kunnen niet alleen een rol spelen als ouderenmishandeling is geconstateerd, ze hebben ook een 

duidelijke signaleringsfunctie. Als ze bij een cliënt thuis zijn en zien dat hij blauwe plekken heeft, 

bellen ze mij. En omdat ik in het expertteam ouderenmishandeling zit, heb ik een kort lijntje naar het 

SHG of andere hulpverleners. De mentoren in mijn regio kennen ook het stappenplan dat de 

vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (www.mentorschap.nl) heeft gemaakt. Dat is een goed 

hulpmiddel. Daarnaast hebben de mentoren allemaal een speciale training over 

ouderenmishandeling gevolgd. Ouderenmishandeling is ook opgenomen in de basisopleiding van 

nieuwe mentoren. En ik benadruk keer op keer dat mentoren moeten blijven signaleren en aan de 

bel moeten blijven trekken. Daarom neem ik in alle bijscholingstrajecten, dat zijn er ongeveer 4 per 

jaar, het onderwerp ouderenmishandeling als aandachtspunt mee. Zo zorg ik dat het thema blijft 

leven.” 

 

Kijk voor meer informatie over mentorschap en de aanpak van ouderenmishandeling op 

mentorschap.nl. Lees ook het artikel over het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ in deze 
nieuwsbrief. 

 

http://www.mentorschap.nl/wp-content/uploads/2014/09/Stappenplan-bescherming-bij-mishandeling-en-misbruik-20140418.pdf
http://www.mentorschap.nl/
http://www.mentorschap.nl/nieuws/dossiers/project-met-mentorschap-veilige-handen-2/

