Stappenplan: van kennismaking tot beschikking
*Dit stappenplan is bedoeld voor hen die in zee gaan met een professioneel mentor. Wanneer een familiementor ingezet wordt, kunt u het stappenplan
doorlopen vanaf stap 4
*Betrokkene – persoon voor wie de mentorschap bedoeld is, deze term komt misschien afstandelijk over, maar deze term wordt ook gebruikt door de
rechtbank

1

MENTOR ZOEKEN: Op zoek gaan naar een geschikte mentor voor jezelf, jouw cliënt of jouw
familielid. Waar vindt u een mentor? Bijvoorbeeld via beroepsverenigingen van mentoren. Zelf
ben ik lid van de NBPM. Daar vindt u de mentoren per regio die lid zijn van deze vereniging.

2

KENNISMAKEN: Kennismaking aanvragen met mentor. In kennismakingsgesprek wordt onder
andere het volgende besproken: werkwijze van de mentor, verwachtingen van mentorschap,
doel van mentorschap, bereikbaarheid mentor. De betrokkene wordt hier ook bij betrokken.

3

FAMILIE INLICHTEN: Wanneer de betrokkene (of instelling, familie in naam van betrokkene) en
mentor beiden verder willen met het mentorschap wordt (indien van toepassing) de familie
ingelicht en gevraagd of zij akkoord gaan met de aanvraag.

4

AANVRAAG: Wanneer de betrokkene (of een derde namens betrokkene) en mentor beiden
verder willen met het mentorschap kan de aanvraag starten. Er moeten verschillende
documenten ingediend worden bij de rechtbank. De mentor kan hierbij helpen.

5

RECHTSZITTING: De aanvraag wordt behandeld en wanneer de aanvraag in orde is, wordt de
betrokkene en voorgestelde mentor uitgenodigd voor een rechtszitting. In de rechtszitting wordt
de betrokkene gehoord om vast te stellen of hij/zij mentorschap nodig heeft en hier achter staat.
Wanneer de betrokkene niet in staat is bij de rechtszitting aanwezig te zijn, wordt een
locatiebezoek gepland. De rechter komt dan zelf langs met de griffier. Het komt ook voor dat een
rechter de uitspraak doet zonder iemand te zien/horen.

6

BESCHIKKING: Na de rechtszitting beoordeeld de rechter of mentorschap wordt toegewezen. In
dat geval ontvangt de betrokkene, de mentor en de aanvrager een beschikking per post, vanaf
die dag gaat het mentorschap in

TIJDSPAD:
het proces
vanaf het
opsturen van
de aanvraag tot
aan de
beschikking op
de deurmat
duurt meestal 4
tot 6 weken.
Dit kan per
situatie of
rechtbank
verschillen.

