Vraag naar mentoren voor kwetsbare mensen groeit
Verzoek aan Rijksoverheid: plaats mentorschap op lijst vitale beroepen

Utrecht, 1 oktober 2020 – De vraag naar mentoren voor kwetsbare mensen groeit. In 2020 is
het aantal cliënten dat een mentor heeft aangevraagd via de regionale stichtingen
Mentorschap gegroeid van 2.600 in 2019 naar 3.100. Mentorschap Nederland is ook in deze
bijzondere periode op zoek naar nieuwe mentoren, die kwetsbare mensen helpen te beslissen
over hun verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Mentor als vitaal beroep
Deze tijd van corona brengt extra uitdagingen met zich mee voor mentoren van kwetsbare personen.
Caroline Verkerk, directeur Mentorschap Nederland: "In deze onzekere coronaperiode hebben onze
mentoren de meerwaarde van het mentorschap laten zien. Ze worden uitgedaagd creatief te handelen
om het mentorschap goed te blijven uitvoeren." Daarom doet Mentorschap Nederland – samen met
collega-brancheorganisaties en met ondersteuning van de voorzitter van de expertgroep Curatele Bewind
en Mentorschap (CBM) van de Rechtspraak – een beroep op de Rijksoverheid om mentorschap toe te
voegen aan de lijst met vitale beroepen.
Om cliënten te helpen de juiste beslissingen ten aanzien van zorg, verpleging en behandeling te nemen,
is persoonlijk contact essentieel. Cliënten moeten zich veilig en goed vertegenwoordigd voelen. Als de
mentor op de lijst met vitale beroepen staat, kan de mentor daadwerkelijk met recht betrokken blijven
bij zijn cliënt en kan het persoonlijke contact in stand blijven.
Maand van de Mentor
Oktober is elk jaar de Maand van de Mentor. Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen
Mentorschap organiseren een wervingscampagne om nieuwe mentoren te werven, omdat de vraag naar
mentoren blijft groeien. Tegelijkertijd zetten Mentorschap Nederland en de elf regionale stichtingen
Mentorschap hun mentoren in het zonnetje.
Om mentoren te werven start vandaag (donderdag 1 oktober) een radiocampagne. Op NPO Radio 1, NPO
Radio 4 en NPO Radio 5 zijn radiospotjes te horen. Hierin roept één van de 2.250 mentoren vrijwilligers
op om mentor te worden. In een ander spotje vertelt een cliënte wat haar mentor voor haar betekent.
Mentorschap Nederland
Mentorschap Nederland is de vereniging van elf regionale stichtingen Mentorschap, die samen landelijk
dekkend mentorschap bieden op basis van vrijwillige inzet. De coördinatoren werven en trainen
vrijwilligers, koppelen hen aan cliënten en geven ondersteuning bij de uitoefening van het mentorschap.
De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid
tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij het welbevinden van hun cliënt goed volgen en voor hen
opkomen.
Noot voor de redactie
Meer informatie over mentorschap vindt u op de website van Mentorschap Nederland.
Vragen? Neem contact op met Diana Dijkstra, communicatiemedewerker Mentorschap Nederland, (030)
230 7190 of d.dijkstra@mentorschap.nl of met Caroline Verkerk, directeur Mentorschap
Nederland, c.verkerk@mentorschap.nl.

