
Mentorschap 
Maak je je zorgen over je gezondheid en voel je je niet (meer) in staat 

om zelfstandig beslissingen te nemen? Dan kan mentorschap je veel 

rust geven. Je leest er meer over in deze folder. 



Wat is mentorschap?

Mentorschap is bedoeld om je te beschermen. Een mentor behartigt je belangen 
op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. 
Natuurlijk overlegt hij zo veel mogelijk met jou, en hij handelt ook zoveel 
mogelijk vanuit jouw overtuigingen, normen en waarden. 

Hoe vraag je mentorschap aan?
De rechter bepaalt of er voor jou mentorschap moet worden ingesteld. 
Hij doet dat op verzoek van jou zelf, een familielid, een hulpverlener of je 
bewindvoerder. De aanvrager draagt ook een mentor voor. Als je voor een 
mentor van CAV kiest, helpt die jou bij de voorbereiding van het verzoek.

Jouw mentor
Je krijgt een vaste mentor die je tijdens het hele traject begeleidt. 

Hoe doen we dat? 

We werken met een duidelijk traject in 3 stappen:

Stap 1: Voorbereiding  Stap 2: Mentorschap  Stap 3: Afronding  



Stap 1

 Voorbereiding
Intake
Na je aanmelding bij CAV ontvang 
je van ons een uitnodiging voor een 
intakegesprek. Dat gesprek vindt 
plaats bij ons op kantoor, bij jou thuis 
of in de instelling waar je verblijft.

Op de agenda
• Je persoonlijke situatie 
• Je wensen en behoeften 
• Uitleg over het aanbod van CAV 
• Wat CAV van je verwacht 
• Invullen van de benodigde stukken 

(verzoekschrift, plan van aanpak)
 
Het gesprek
Als we tijdens het intakegesprek 
beiden besluiten om het traject te 
starten, helpt je mentor je met de 
aanvraag bij de rechter. Hij stelt een 
plan van aanpak op en dient een 
verzoek tot mentorschap in bij de 
rechter.

Wie doet wat?
De mentor behartigt je belangen op 
het gebied van zorg en welzijn.

De zitting
De zitting is niet openbaar. Alleen jij, 
je familie, de bewindvoerder van CAV 
en je eventuele begeleider mogen 
aanwezig zijn. De rechter legt uit wat 
mentorschap inhoudt en stelt vragen 
over je situatie. Dan neemt hij zo 
snel mogelijk een beslissing.



Stap 2

 Mentorschap 
Mentorschap
Je mentorschap start zodra je een 
brief met een positieve beslissing 
van de rechter hebt ontvangen. 
Vanaf dat moment behartigt je 
mentor al je belangen op het gebied 
van zorg en welzijn.

De mentor:
• behartigt je belangen ten aanzien 

van verzorging, verpleging, 
behandeling en/of begeleiding

• is aanwezig bij de 
planbesprekingen en tekent die 
namens jou

• overlegt met je zorg- en/of 
hulpverleners

• houdt toezicht op de uitvoering van 
de zorg en krijgt daarvoor inzicht in 
je dossiers

• is betrokken bij wijzigingen in je 
zorg, verblijf of behandeling

• neemt initiatieven om je 
verzorging, verpleging, behandeling 
en/of begeleiding te verbeteren

• kan je niet dwingen een 
behandeling te ondergaan

Verantwoording
Op diens verzoek legt de mentor 
verantwoording af aan de rechter. 
Meestal is dat jaarlijks. Eén keer 
per vijf jaar wordt het mentorschap 

geëvalueerd. Als de mentor in de 
tussentijd meent dat mentorschap 
niet meer nodig of niet meer 
toereikend is, neemt hij contact op 
met de rechter.

Contact met jou
De mentor overlegt regelmatig met 
jou of je contactpersoon. Op zijn 
werkdagen is de mentor tussen 
9.00 en 12.00 uur bereikbaar op 
zijn rechtstreekse nummer. Als het 
mogelijk is begeleidt de mentor je 
naar zelfredzaamheid.

Wat kost mentorschap? 
Voor mentorschap betaal je een vast 
bedrag per maand en een bedrag 
voor het intakegesprek. Ook rekent 
de rechtbank gri�  ekosten. Die 
betaal je ook als je het verzoek later 
toch intrekt of als de kantonrechter 
besluit dat je geen mentorschap 
nodig hebt. Als je een laag inkomen 
hebt, vragen wij voor deze kosten 
bijzondere bijstand aan. Als dit 
wordt toegekend hoef je zelf 
niets te betalen. Het toekennen 
van bijzondere bijstand is van 
verschillende factoren a� ankelijk en 
verschilt per gemeente.  



Stap 3

 Afronding 
Wanneer eindigt mentorschap 
bij CAV? 
• Bij ophe�  ng. Als de rechter 

beslist dat je je belangen zelf 
weer kunt behartigen

• Bij overdracht aan een andere 
mentor. De rechter beslist hierover

• Bij omzetting naar curatele. De 
rechter beslist hierover. Je kunt 
gewoon bij CAV blijven

• Als je overlijdt

Wat gebeurt er na beëindiging? 
Bij ophe�  ng of overdracht bericht 
de mentor de instanties waar je 
contact mee hebt dat je voortaan 
zelf je belangen behartigt of 
dat een andere mentor het 
mentorschap overneemt. 

Bij omzetting naar curatele kun 
je gebruik blijven maken van de 
diensten van CAV.

Als je overlijdt vervalt het 
mentorschap.

Heb je nog vragen? 
Voor informatie over de 
mogelijkheden in jouw specifi eke 
situatie kun je altijd contact met 
ons opnemen. Wij zijn op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 088 
8 228 228. Je kunt ook mailen naar 
info@stichting-cav.nl. Of kijk op 
www.stichting-cav.nl

Je bent bij ons van harte welkom!



Wie zijn we?

CAV is een stichting zonder winstoogmerk die als maatschappelijke 
ondernemer zorginstanties ontzorgt én zelfredzaamheid stimuleert bij 
mensen die zelf hun fi nanciën niet kunnen of willen doen. Wij ontzorgen 
en stimuleren op een proactieve, positieve en persoonlijke manier.

CAV is maatschappelijk ondernemer
• We hebben geen winstdoel, maar investeren in de fi nanciële zorgverlening en 

het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid
• Iedereen heeft bij ons een vaste fi nancieel zorgverlener. CAV hecht aan 

persoonlijk contact!
• Wij zijn aangesloten bij alle brancheverenigingen in ons vakgebied omdat wij 

overtuigd zijn van de noodzaak van goede samenwerking en kwaliteitscontrole

CAV stimuleert zelfredzaamheid
• We helpen mensen met hun fi nanciën en doen er alles aan om ze zelfredzamer 

te maken
• Met onze jarenlange ervaring buigen wij samen met onze cliënten hun 

problematische schulden om naar positieve oplossingen

CAV ontzorgt
• We werken met veel zorginstanties in Nederland samen
• Met vestigingen verspreid over heel Nederland, zijn wij altijd bij je in de buurt
• CAV heeft alle disciplines in huis, van ondersteuning thuis tot aan 

beschermingsbewind en curatele
• CAV gaat voor langdurige samenwerkingen met zorginstanties

Contact

Telefoon
088 8 228 228
Op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur 

Mailen
info@stichting-cav.nl

Website
www.stichting-cav.nl


