Op zoek naar vrijwilligerswerk met inhoud?

Word mentor!

Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van
een volwassene d ie hier zelf niet toe in staat is. Je
ondersteunt jouw cliënt bij het nemen van beslissingen
over zorg en welzijn.
Als mentor heb je regelmatig contact met je cliënt en
bouw je een vertrouwensband op. Je kijkt kritisch mee
naar de inhoud en uitvoering van het zorgplan. Je
bewaakt samen met je cliënt de kwaliteit van zorg.
Als mentor ga je in jouw regio op vrijwillige basis aan de
slag bij de Stichting Mentorschap, die door de
kantonrechter is benoemd tot mentor. Je voert het
mentorschap uit met mandaat van deze stichting.
Samen met de stichting ben jij verantwoordelijk voor het
uitvoeren van goed mentorschap: een combinatie van
professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.

“Veel mensen hebben geen
familieleden of naasten die
zich voor hen kunnen of
willen inzetten. Het is
verantwoordelijk werk,
maar het geeft veel
voldoening als je voor een
kwetsbaar medemens het
verschil kan maken.’’
(Karo, mentor)

BEN JIJ...
✔ iemand met affiniteit met
O
volwassenen (18+) met een beperking
of ziekte?
✔ iemand die zich goed kan inleven en
O
de wensen van een ander centraal kan
stellen?
✔ communicatief en besluitvaardig?
O
✔ iemand die goed kan afstemmen en
O
samenwerken?
✔ minimaal op mbo-4 niveau opgeleid?
O
✔ circa 4-8 uur per maand beschikbaar?
O

WIJ BIEDEN...
✔ waardevol en verantwoordelijk
O
vrijwilligerswerk met persoonlijk
contact
✔ ruimte voor eigen inbreng
O
✔ flexibel in te delen tijden
O
✔ een goede match met een cliënt
O
✔ scholing, begeleiding en
O
ondersteuning
✔ (maatschappelijke) werkervaring op
O
jouw CV
✔ een onkostenvergoeding
O

Wil jij het verschil maken?
Meld je dan aan als mentor! Kijk voor meer informatie op www.mentorschap.nl
Of neem contact op met de Stichting Mentorschap in jouw regio. Kijk voor
contactgegevens op www.mentorschap.nl/regionale-stichtingen.

