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Datum  : 3 maart 2015. 

Kenmerk : A7.1501 

Onderwerp : oproep behoud landelijke steunfuncties mentorschap  

Bijlagen: : (1) exploitatiebegroting basistaken Mentorschap Nederland; 

     (2) brief Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 10 februari 2015 in  

     antwoord op ons verzoek om een bijdrage in deze begroting  

 

 

Geachte heren Teeven en Van Rijn 

 

Zoals u bekend ondersteunen via onze regionale stichtingen ruim 1500 mentoren 

mensen die niet goed voor zich zelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben 

om op terug te vallen. Zij doen dit als vrijwilliger, op professionele wijze, op basis van 

benoeming door de rechtbank. 

Onze twaalf regionale stichtingen organiseren dit mentoraat en vormen gezamenlijk de 

landelijke Vereniging Mentorschap Nederland.  

 

Bewust is gekozen voor het regionaal organiseren omdat inbedding in de regio de 

noodzakelijke verbinding tussen het zorgveld en de mentoren en cliënten het beste 

faciliteert. Dit past volgens ons goed aan bij de decentralisatiebewegingen die gaande 

zijn. 

De landelijke vereniging heeft een –zoals u weet- klein ondersteunend bureau waar  

1,5 fte zorgt voor kennisdeling, kwaliteitsbevorderings-projecten en kwaliteitsborging  

en voorts voor voorlichting en advies bij vragen rond besturing en bedrijfsvoering. 

  

De afgelopen jaren is –mede door regelgeving en incidentele financiering door het  

Ministerie van Veiligheid en Justitie  en het Ministerie van VWS - stevig geïnvesteerd in 

het verbeteren van de kwaliteit van het mentoraat, het onder de aandacht brengen bij 

burgers en organisaties van de mogelijkheden van het mentoraat en het versterken van 

de bedrijfsvoering.  

De resultaten daarvan zijn zichtbaar. De kwaliteit is geborgd met onafhankelijk toezicht 

conform de wettelijke kwaliteitseisen zoals gelden vanaf april 2014. 

Het project voorlichting heeft inmiddels geleid tot een toename van het aantal mentoren 

met ruim 300 en daarmee bedraagt het totaal aantal nu ruim 1500.  
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In de gebieden waar tot voor kort geen dekking was van het mentoraat dat wij bieden 

zijn inmiddels activiteiten door regionale stichtingen in aangrenzende regio’s ontwikkeld. 

Parallel hieraan fuseren regionale stichtingen met een klein werkgebied, zodat ook in 

termen van bedrijfsvoering de continuïteit kan worden geborgd en een duurzaam 

landelijk dekkend netwerk van regionale stichtingen ontstaat.  

 

Voor de financiering van onze regionale stichtingen zijn de door Veiligheid en Justitie 

bepaalde vergoedingen voor het mentoraat (€ 1.105.-- per jaar) beschikbaar.  

Van dit bedrag krijgt een mentor ± € 300.-- per jaar voor reis- en onkosten, zodat  

± € 800.--  per gementoreerde beschikbaar blijft voor het salaris van de regio-

coördinatoren die zorgen voor het koppelen van mentoren en cliënten, en voor scholing 

en ondersteuning van de mentoren. De inkomsten en uitgaven van een regionale 

stichting belopen gemiddeld € 150.000.--. Net voldoende om jaarlijks in de regio’s de 

eindjes aan elkaar te knopen, maar onvoldoende om de landelijke steunfunctie 

structureel overeind te houden.  

 

Voor het welslagen van de verbeteringen is in de afgelopen jaren de inzet vanuit het 

landelijk bureau van de vereniging onmisbaar gebleken. Het landelijk bureau kan ook 

niet gemist worden als het gaat om de contacten op landelijk niveau met de organisaties 

in de justitiële keten en de brancheorganisaties in de zorg, de kwaliteitsontwikkeling en 

de overdracht van informatie naar de regio’s.  

Met de nodige inzet is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 230.000.--.  

Daarvan kunnen wij als regionale stichtingen € 50.000.-- voor onze rekening nemen. 

Voor het resterende bedrag (€ 180.000.--) draagt het Ministerie van VWS tot en met 

2016 voor de helft bij met een projectsubsidie.  

Het verzoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de andere helft te 

financieren is –ondanks de waardering voor het vele werk en de inspanningen de  

verbeteringen te realiseren- niet gehonoreerd (zie bijlagen).  

Wij hebben met deze beslissing grote moeite en willen de consequenties, die dit heeft 

aan u voorleggen met het dringende verzoek de beslissing te heroverwegen.  

 

Het bestuur van onze vereniging heeft inmiddels besloten de ondersteuning zoals was 

begroot te beperken met 14 uur en voorts de omvang van het dienstverband van de 

directeur te verkleinen van 32 naar 28 uur per week. Hoewel we ons realiseren dat er 

voor het bestuur niet veel anders opzit dan dit type besluiten te nemen, wordt daarmee 

feitelijk de afbouw van het landelijk bureau in gang gezet.  

Voor 2016 is een verdere krimp voorzien en wanneer het tij niet kan worden gekeerd, zal 

er in 2017 niet veel anders opzitten dan het landelijk bureau op te heffen.  

Of continuering van de vereniging dan nog zin heeft, zal dan moeten worden bezien, 

maar duidelijk is wel dat van professionele ondersteuning van onze regionale stichtingen 

geen sprake meer zal zijn. Dit zal zijn weerslag hebben op de ontwikkeling en inzet van 

het mentoraat dat wij bieden. In ieder geval ontbreekt het kader om de kwaliteit van het 

mentorschap op landelijk niveau te bevorderen en te toetsen en landelijk dekkend goed 

mentorschap te borgen. 

Ook zal er dan geen landelijk aanspreekpunt meer zijn voor vragen van cliënten en hun 

familie en van aanbieders van zorg. 

 

Onze mentoren zijn zeer betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor het 

ondersteunen van kwetsbare mensen. Afhankelijk van de problematiek is het mentoraat 

meer of minder intensief, maar vaak is er wekelijks contact.  

Wanneer er sprake is van psychische problematiek wordt er een groot beroep gedaan op 

het inlevings- en uithoudingsvermogen van de mentor. Dit vraagt goede toerusting. 
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De landelijke steunfunctie bij kennisdeling is essentieel om de mentoren goed voor hun 

inzet toe te rusten. Op langere termijn staat of valt de formule van ons mentoraat, met 

de bereidheid een beperkt landelijk kennisnetwerk in stand te houden.  

 

Het bestuur van onze landelijke vereniging acht de mogelijkheden om u te bewegen 

hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar te stellen, uitgeput. 

Wij kunnen ons echter niet voorstellen, dat u niet bereid bent onze vereniging in staat te 

stellen een bureau met de minimaal nodige bezetting van een directeur met parttime 

ondersteuner in stand te houden.  

Met klem verzoeken wij u de daarvoor noodzakelijke financiële bijdrage van € 180.000.-- 

structureel beschikbaar te stellen. 

 

Een kopie van deze brief sturen wij naar de Vaste Kamercommissies van Veiligheid en 

Justitie en VWS.  

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

Namens Stichting Mentorschap Friesland en Mentorschap Noord i.o.: 

                                         
Dhr. J.W.M. Kloppenburg, voorzitter            Dhr. A. Martens, secretaris/ 

         penningmeester 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland: 

      
Mevr. C. Haverkort, voorzitter    Dhr. J. Boonstra, secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Midden Nederland: 

    
Mevr. M. van Sluis-Barten, voorzitter   Dhr. H. Brandt, secretaris 
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Namens Stichting Mentorschap Noordwest-Holland: 

       
Dhr. R.J. Monen, voorzitter     Mevr. M. Nagtegaal, secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Amsterdam: 

      
Dhr. W. de Wijs, voorzitter     Mevr. J.A.M Goemans, 

         penningmeester 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Haag en Rijn: 

 

    
Dhr. H. de Vos, bestuurder     Mevr. L. Hogeling, secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.: 

                        
Dhr. M. Faaij, voorzitter       Mevr. M. Verhage, bestuurslid 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Zeeland:      

             
Mevr. M. Oggel, voorzitter             Dhr. M. Dieleman, wnd. secretaris 
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Namens Stichting Mentorschap West Brabant: 

                                                  
Dhr. W.F.J.A. Bakx, voorzitter    Dhr. P. Leemans, secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant: 

                                           
Dhr. W.F.J.A. Bakx, voorzitter    Dhr. P. van den Dungen,   

         secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant: 

    
Mevr. L.C.F. Planje, voorzitter           Dhr. M. van Hofweegen, secretaris 

 

 

Namens Stichting Mentorschap Limburg: 

                                          
Dhr. A. Jansen, Voorzitter     Dhr. J. Vroomen, secretaris 

 

 

 

 


