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delijk niveau van een 2-jarige. 
Haar ouders denken aan curatele. 
Blankman legt uit dat rechtbanken 
steeds vaker voor een combinatie 
van mentorschap en bewindvoe-
ring kiezen in plaats van curatele. 
‘Juist als iemand ernstig beperkt 
is, is de kans op miskopen klein. 
Curatele is dan niet nodig.’

Mentorschap
En als het nu niet gaat over geldza-
ken, maar over de behartiging van 
belangen rondom verzorging en 
begeleiding? Dan heb je te maken 
met mentorschap. Veel ouders, 
broers en zussen doen dit ‘gewoon’ 
zelf. De wet zegt ook dat een mentor 
bij voorkeur uit de familie komt. 
Maar soms wil de persoon in kwes-
tie dit niet. Jolanda den Hartog: 
‘Ook als ouders ouder worden en 
gaan nadenken over de toekomst, 
kan een professionele mentor in 
beeld komen.‘

Professionele mentor
Anne Slingerland, 
directeur stichting 
Mentorschap 
Noordwest en 
Midden, vertelt: 
‘Hoe het mentor-

schap wordt uitgevoerd, verschilt 
per persoon. Er zijn mensen met wie 
je nauwelijks kunt communiceren. 
Een mentor overlegt dan veel met 
begeleiders en probeert zo goed 
mogelijk de persoon met een beper-
king te vertegenwoordigen: ‘Hoe zit 
ze erbij, komt ze blij over, waardoor 

is dat?’. Bij mensen met een lichte 
verstandelijke beperking is het heel 
anders. Zij kunnen veel zelf beslis-
sen en de mentor helpt daarbij.’ In 
de wet staat dat de mentor en ook 
de bewindvoerder, de persoon om 
wie het gaat zoveel mogelijk moet 
betrekken en de ruimte moet geven 
voor eigen keuzes. Het is belangrijk 
dat de mentor weet wat de wensen 
en ideeën van hem of haar zijn, 
want de mentor moet altijd hande-
len in het belang van de persoon in 
kwestie.

Op tijd aanvragen
Je kunt bewindvoering en mentor-
schap het beste bijtijds aanvra-
gen, vóórdat je kind 18 wordt. Een 
formulier hiervoor staat op www.
rechtspraak.nl. Je dient de aanvraag 
in bij de rechtbank in de woonplaats 
van je kind. Daarna kan het zo’n drie 
maanden duren voor de rechter een 
besluit neemt. Nadat de ‘maatregel’ 

Handige websites
www.goedvertegenwoordigd.nl
www.mentorschap.nl
www.rechtspraak.nl
www.sien.nl 

is ingesteld, vraagt de rechter elk 
jaar om een verslag. 

Lees meer in onze brochure 
Beschermingsmaatregelen  
(te vinden in de webwinkel van 
Sien - gratis voor leden).

Een bewindvoerder beslist 
alleen over geldzaken. Je 
mag dus geen paspoort 
aanvragen, inschrijven bij 
de gemeente of een woon-
ruimte of werk zoeken voor 
je zoon of dochter met een 
beperking. 

De bewindvoerder heeft 
toestemming van de kanton-
rechter nodig bij:
• uitgaven boven de € 1.500;
•  (aangaan van een lening 

of) schenkingen doen of 
giften geven;

• beleggen van geld;
•  starten van een juridische 

procedure.

Wat mag een bewind-
voerder nou wel en 
wat juist niet? 

‘Een mentor en 
bewindvoer-

der moet zoveel 
mogelijk ruimte 
geven voor eigen 

keuzes.’ 

11

Sien en KansPlus 
schrijven manifest over 

mensenrechten 

E
en zingevende samenle-
ving is voor de één een 
eigen appartement en 
voor de ander een vei-
lige en besloten plek in 

een zorginstelling. Wij pleiten daarom 
voor een gedifferentieerde aanpak bij 
de uitwerking van het VN-verdrag. 

Om het manifest breder onder de 
aandacht te brengen, zullen Sien en 
KansPlus in het voorjaar van 2019 
contact opnemen met zogenaamde 
'koploper-gemeenten'. Ook zullen 
we het gesprek aangaan met de 
organisatie 'Alliantie VN-verdrag' en 
met de 'Commissie voor de rechten 
van de mens'. 

Op initiatief van KansPlus en 
Sien start de Universiteit voor 
Humanistiek begin volgend jaar 
met een onderzoek naar de moge-
lijkheden om het verdrag op een 
goede manier vorm te geven 
vanuit de woon-leef voorzieningen 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. De looptijd van het 
onderzoek zal 1,5 tot 2 jaar zijn. We 
hopen dat het onderzoek ervaringen 
en inzichten zal opleveren die zowel 
door gemeenten als zorgaanbie-

ders gebruikt kunnen worden om 
iedereen op zijn of haar eigen manier 
zingeving te laten ervaren aan het 
samenzijn met anderen.  
 
Er heeft ook een gesprek plaatsge-
vonden met Marcel van Gastel, pro-
grammaleider van het programma 
Onbeperkt Meedoen van VWS. Van 
Gastel onderschrijft het manifest 
volledig en zegt ook dat het de 
bedoeling is van het VN-verdrag 
dat iedereen met een beperking 
naar wens en vermogen mee kan 
doen in de samenleving. Maar in 
de praktijk is het schijnbare ideaal-
beeld altijd weer dat meedoen in de 
samenleving betekent: meedoen in 

de open samenleving met een grote 
diversiteit aan mensen. Wij zien dat 
voor sommige mensen met een 
verstandelijke beperking het beter 
is om te wonen in een beschermde 
omgeving samen met mensen 
met vergelijkbare interesses en 
mogelijkheden. 

Onze aanbeveling richting het VWS 
is dat zij bij de uitvoering van het 
VN-verdrag Handicap niet gaan 
wachten op formele beleidsnota’s, 
maar nu al in hun communicatie het 
belang onderstrepen om de diver-
siteit en de individuele belangen 
van mensen met een beperking als 
uitgangspunt te nemen. 

Op 4 december 2018 is het manifest ‘VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke 

beperking’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Vijf politieke partijen waren aanwezig 

en reageerden positief. In dit manifest pleiten wij ervoor rekening te houden met de 

mensenrechten van mensen met een verstandelijke beperking. De diversiteit tussen 

mensen met een verstandelijke beperking is heel groot, daarom moet de individuele 

mens het uitgangspunt zijn.

 Door: Koos Spanbroek (voorzitter Sien)


