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Aankondiging expertbijeenkomst 

“Onafhankelijke cliëntondersteuning en vertegenwoordiging van 

wilsonbekwame cliënten” 

 

Woensdag 30 mei van 13.30 tot 16.00 uur 

 

 

 

Waarom deze bijeenkomst: goede vertegenwoordiging van wilsonbekwame 

burgers is een taak voor gemeenten  

Gemeenten hebben vanwege de Wmo een belangrijke rol als het gaat om onafhankelijke 

cliëntondersteuning op breed gebied. Hierover bestaat nog veel onbekendheid bij burgers 

en het kabinet en Tweede Kamer willen deze taak de komende jaren versterken.  

 

Gemeenten hebben vanwege de Wmo ook tot taak te zorgen voor bekendheid en 

benutting van mogelijkheden van wettelijke vertegenwoordiging, voor cliënten die 

(soms) wilsonbekwaam zijn en geen naaste familie hebben om hen te 

vertegenwoordigen. Het gaat met name om mogelijkheden van beschermingsbewind en 

mentorschap. Dit laatste is bij veel gemeenten nog niet of nauwelijks in beeld. 

 

Mentoren vertegenwoordigen hun cliënt en bieden steun. Het is in het belang van de 

betreffende burgers dat bij de ontwikkeling van cliëntondersteuning de bekendheid en 

mogelijkheden van vertegenwoordiging en mentorschap worden meegenomen en 

versterkt. 

 

Kansen vanwege het beleid van VWS 

Verwacht wordt dat er in de loop van mei een beleidsbrief komt van Minister Hugo de 

Jonge van VWS aan de Tweede Kamer, waarin de hoofdlijnen van het 

intensiveringsbeleid worden geschetst, en waarin naar verwachting ook de betekenis van 

vertegenwoordiging en mentorschap wordt onderkend. 

 

De expertbijeenkomst is bedoeld om nader te verkennen hoe in dit kader de verbetering 

van bekendheid met het mentorschap en beschikbaarheid van mentoren, door 

gemeenten, stichtingen mentorschap en overige maatschappelijke organisaties kunnen 

worden aangepakt. 

 

Voor wie  

De bijeenkomst is voor 

• Bestuurders/directies/coördinatoren/mentoren van regionale stichtingen mentorschap 

en Mentorschap Nederland die willen bevorderen dat de problematiek in de 

gemeenten in hun werkgebied wordt aangepakt; 

• Wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers/adviseurs WMO/gemeentelijk sociaal 

domein die bij de opgaven van het gemeentelijk sociaal beleid in de komende jaren 

de betekenis van het thema onderkennen en verder willen leren kennen en in het 

beleid een plaats geven. 
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Programma  

 

 

13.00 - 13.30 uur Inloop 

 

 

13.30 – 13.45 uur Welkom, toelichting doel en achtergrond door middagvoorzitter  

mw. Janny Bakker,  wethouder in de gemeente Huizen en 

voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

 

13.45 -14.30 uur ‘Beleid en praktijk in Amsterdam’, om mentorschap meer 

bekend te maken en in te stellen waar nodig  

 

Inleiding Jeanette Krijnen (directeur/senior coördinator Stichting 

Mentorschap Amsterdam) en Meltem Kaya (ex-raadslid D66 

gemeente Amsterdam, initiatiefneemster Amsterdams gemeentelijk 

beleid)  

 

Vragen en discussie 

 

 

Pauze  

 

 

14.45 – 15.30 uur ‘Veranderingen in het gemeentelijk sociaal domein:  

hoe dan?’, perspectieven voor een nieuwe rol van gemeenten en 

effectieve samenwerking met maatschappelijke partners. 

 

Inleiding Nico Dam (adviseur van bureau HHM, die samen met BMC 

gemeenten heeft bevraagd en adviseerde met betrekking tot 

opgaven voor de periode 2018-2022).  

 

Vragen en discussie 

 

 

15.30 -16.00 uur Nadere verkenning van kansen en ambities: 

• Hoe verder: aansluiten op versterking onafhankelijke 

cliëntondersteuning en/of andere (landelijke) programma’s 

waarin gemeenten en regionale stichtingen elkaar kunnen 

versterken. 

• Slotvragen, samenvatting en afsluiting  

 

 

Na afloop napraten met borrel 
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Nadere toelichting achtergrond en doel  

• Vertegenwoordiging en mentorschap is noodzakelijk voor mensen die niet zelf de 

eigen belangen kunnen behartigen. Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig. 

De groep zeer kwetsbare mensen groeit, juist in het gemeentelijk domein. 

Intramuraal is vertegenwoordiging en mentorschap steeds beter verankerd. 

Extramuraal is een inhaalslag nodig; 

• Regionale stichtingen kunnen hierin voorzien door getrainde vrijwilligers te koppelen 

aan mensen uit de doelgroep. Dat heeft meerwaarde voor de betrokken burger, maar 

ook aan de gemeente en versterkt de kwaliteit van zorg; 

• Actuele problemen zijn: veel onbekendheid en een oplopend tekort aan vrijwilligers. 

• Doel bijeenkomst: genereren van suggesties voor mogelijke acties: 

o Om als gemeenten en regionale stichtingen mentorschap samen deze punten 

aan te pakken. 

o Om middelen te verkrijgen om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de 

uitwerking en uitvoering van beleid van VWS, voor versterking van 

onafhankelijke cliëntondersteuning, inclusief vertegenwoordiging van (soms) 

wilsonbekwame cliënten. 

 

 

Aanmelding voor deelname en meer info  

Voor aanmelding voor deelname en/of voor meer info kunt u  terecht bij  

Mentorschap Nederland, Diana Dijkstra (d.dijkstra@mentorschap.nl, 030-2307190) 

of Nico Heinsbroek (n.heinsbroek@mentorschap.nl, 06-24518155)  

 

Meer info vindt u ook op www.mentorschap.nl en www.goedvertegenwoordigd.nl 

 

 

 

mailto:d.dijkstra@mentorschap.nl
mailto:n.heinsbroek@mentorschap.nl
http://www.mentorschap.nl/
http://www.goedvertegenwoordigd.nl/

