
Seminar voor (sociale) wijkteams

Beschermingsmaatregelen

voor kwetsbare klanten

Als medewerker van een sociaal wijkteam (buurtteam/lokaal team) bent u de spil

in de zorg en ondersteuning aan (thuiswonende) kwetsbare inwoners. Sommige

klanten zijn door hun ziekte of beperking zo kwetsbaar dat ze bescherming nodig

hebben door middel van mentorschap, onder bewindstelling of curatele. Zeker

wanneer er ook sprake is van een risico of vermoeden van misbruik of mishandeling.

Mentorschap Midden Nederland organi-

seert speciaal voor u haar jubileum-

seminar over beschermingsmaatregelen

voor kwetsbare klanten. Tijdens het

seminar krijgt u onder andere antwoord

op de vragen:

� Wanneer zet je een beschermingsmaatregel in?

� Wat is het verschil is tussen curatele, bewind

en mentorschap?

� Wat zijn de bevoegdheden van een bewind-

voerder, mentor of curator?

� Hoe werkt het aanvragen van een maatregel

en hoe lang duurt dat?

� Op welke wijze kan je met een beschermings-

maatregel (verder) misbruik of mishandeling

voorkomen?

� Kun je een beschermingsmaatregel ook aan-

vragen zonder medewerking van de klant

en/ of zijn familie?

� Is het ook mogelijk is om een beschermings-

maatregel te laten uitvoeren door familie-

leden, mensen uit de buurt of andere

vrijwilligers?

� Hoe wordt er toezicht gehouden op de uit-

voering van beschermingsmaatregelen en de

kwaliteit van mentoren, bewindvoerders en

curatoren?

Uitnodiging



Programma

14.00 Welkom

Dhr. R. Monen, voorzitter stichting

Mentorschap Midden Nederland

14.10 Inleiding beschermingsmaatregelen

Mr. K. Blankman, universitair

docent Gezondheids- en Familie-

recht Vrije Universiteit

14.45 Praktijkervaring inzet mentorschap

(in het bijzonder bij situaties waar

een vermoeden of risico van mis-

handeling of misbruik aanwezig is)

Mw. M. van der Krans, preventie-

medewerker Veilig Thuis

15.15 Pauze

15.35 Toelichting aanvraag beschermings-

maatregelen en praktijk van het

mentorschap.

Mw. A. Slingerland, directeur

Mentorschap Midden Nederland

15.55 Gelegenheid om vragen te stellen

aan alle sprekers.

16.30 - 17.30  Hapje/drankje en mogelijk-

heid om met aanwezige deskundigen

in gesprek te gaan en advies te

vragen over situaties uit uw praktijk.

Stichting Mentorschap Midden Nederland

Dit seminar wordt u aangeboden door stichting

Mentorschap Midden Nederland ter gelegenheid van

het 10-jarig bestaan van de organisatie.

Stichting Mentorschap Midden Nederland verbindt

mentoren (vrijwilligers) aan kwetsbare Nederlanders

en geeft voorlichting over de inzet van maatregelen.

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van

het jubileummagazine van Mentorschap Midden

Nederland dat tijdens het seminar wordt gelanceerd.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel een

magazine ontvangen? Mail dan uw adres en het

aantal magazines dat u wilt ontvangen naar

magazine@mentorschapmiddennederland.nl

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 8 november

Tijd: 14.00 – 17.30 uur, incl. borrel

Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort (tegenover

station Amersfoort CS)

Deelname: Gratis

Aanmelden

Door middel van een mail met daarin uw naam en

de organisatie waarvoor u werkt aan

aanmelding@mentorschapmiddennederland.nl kunt

u zich aanmelden voor het seminar. Er is ruimte

voor maximaal 100 personen.

We stellen het op prijs als u deze uitnodiging door
wilt sturen naar uw collega’s!


