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Hierbij ontvangt u onze 
nieuwe nieuwsbrief.

Hiermee houden wij u op de 
hoogte van onze werkzaamheden 

en interessante 
ontwikkelingen rondom ons 

werk. 
Kent u iemand met mogelijk 

interesse in mentorschap? Stuur 
dan deze nieuwsbrief door.

We waren van 10:00 uur tot ongeveer 
16:30 uur “onder de pannen”, inclusief de 
lunch, en als voorbereiding hadden we 
2 readers gekregen met een dikke honderd 
pagina's aan informatie. Best pittige stof 
voor iemand die nieuw is in dit veld.

Het leek mij aanvankelijk een lange dag 
te gaan worden. Maar de sfeer was direct 
goed en het viel allemaal heel erg mee. 
Waarschijnlijk ook omdat het heel 
interactief was met veel ruimte voor 
discussie. Persoonlijk kan ik zeggen, dat 
het bijzonder leerzaam was en ook 
motiverend. Uiteindelijk weet je toch niet 
helemaal waar je aan begint, als je je 
aanmeld als kandidaat mentor.

Ik werd toch wel van mijn eerste twijfel 
verlost of ik het mentorschap wel aan zou 
kunnen. De cursus heeft mij het 
vertrouwen gegeven dat dit waarschijnlijk 
wel goed zit. 
Niet alleen de cursus trouwens, ook het feit 
dat je in een organisatie bent beland waar 
je terug kunt vallen op anderen die al 
relevante ervaring hebben en waarvan je 

Introductiecursus 22 april

ook kunt leren. Hierdoor heb ik ook 
het gevoel dat ik er in een eventuele 
ingewikkelde probleemsituatie niet alleen 
voor hoef te staan.

Op deze basis heb ik er ook geen 
probleem mee gehad om ja te zeggen 
tegen een concrete aanvraag om reeds 
als mentor mee te gaan draaien. Ik heb al 
kennis gemaakt met mijn cliënte en haar 
persoonlijke begeleidster. Mijn cliënte is 
een lieve vrouw van 58 jaar met een 
geestelijke beperking waardoor ze 
functioneert op het niveau van ongeveer 
een kleuter. Ze is op dit moment niet 
helemaal gelukkig met de situatie in de 
instelling, maar daar wordt al aan gewerkt. 

Binnenkort ga ik met haar begeleidster 
verder in de details duiken om te zien wat 
ik voor haar kan betekenen. Ik ben heel 
benieuwd.

Wim van de Ven

Op 22 april was er een introductiecursus voor nieuwe mentoren. De cursus 
werd gegeven door Hester en Ineke. In de voormiddag lag het accent op 
wet- en regelgeving en na de middag ging het over de diverse aandoeningen 
en beperkingen, die cliënten (ook wel gementoreerden genoemd) kunnen 
hebben en de problemen, die zich daarbij kunnen voordoen.

Ik werd toch wel van mijn eerste twijfel verlost of 
ik het mentorschap wel aan zou kunnen.
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Interesse?
Dan maken we graag een afspraak met u zodat we u 
alles kunnen vertellen over het mentorschap. 
Mentorschap Oost Brabant:  : 06-51270793
: infonoord@mentorschapoostbrabant.nl 
 : www.mentorschapoostbrabant.nl

Als iemand niet 
meer zelf kan 

beslissen

Mentor gezocht!

Mentor: 
Iemand die over 
de persoonlijke 
belangen van 

de betrokkenen 
waakt

Advertentie en 
redactioneel 
stukje 
in stadsnieuws 
groot succes. 
Deze advertentie is in 
de volgende weekbladen 
geplaatst. In het 
Kliknieuws van Oss, Den 
Bosch, Maasdriehoek, 
Uden, Veghel en 
Landerd. 
Dit heeft +/-10 nieuwe 
mentoren opgeleverd. 
Waarom nieuwe mentoren? 
In Oost-Brabant zijn nog 
niet zoveel mentoren en die 
hebben we ook daar nodig. 
Dit wil niet zeggen dat er 
geen nieuwe mentoren van 
Midden-Brabant welkom 
zijn. 
De nieuwe mentoren komen 
vanuit Goirle tot Veghel 
en de daartussen liggende 
plaatsen. 
Wij zijn hier erg blij mee. 
De scholing is voor deze 
nieuwe mentoren al 
gepland. Deze zal plaats 
vinden op 9, 16 en 23
september in de avonduren. 
Dit is van 19.00-22.00 uur. 
Wij van Stichting 
Mentorschap Midden-en 
Noordoost Brabant willen 
allen van harte welkom 
heten. 

Eind mei hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd om 
kennis te maken met het digitaal dossier. We hebben 
laten zien wat we allemaal kunnen met het digitale 
dossier. Waar jij alle verslagen, notities, documenten 
kwijt kunnen van jouw cliënt. Vanuit het Mentorschap 
zien we dat er nog niet door iedereen gebruik van 
gemaakt wordt. Wij willen vragen om hier eens mee te 
gaan starten zodat je kunt kijken hoe het gaat of waar je 
tegenaan loopt. Als het niet lukt schroom dan niet om te 
bellen zodat we je kunnen helpen. 

 HET DIgITALE DOSSIER.
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Introductie nieuw 
redactielid:

Claudia van der Waal:
In 2013 heb ik een opleiding gedaan 
tot Grafi sch vormgever. Na een 
ongeluk kon ik mijn oude werk niet 
meer doen en wilde me omscholen. 
Helaas werkt mijn leeftijd en gebrek 
aan ervaring niet mee om een baan te 
vinden in dit vakgebied. Na een stage, 
waar ook geen werk voor mij was 
vanwege juist ontslagen in het 
bedrijf, wilde ik ervaring blijven 
opdoen. Iemand wees me erop dat je 

ook met kennis van Indesign, illustrator en photoshop 
vrijwilligerswerk kon doen. 

Gekeken op een vrijwilligerssite en gesolliciteerd bij 
het Mentorschap. Na een gesprek met Hester ben ik 
aan de slag gegaan waarvan de advertentie voor 
“Mentor gezocht” het eerste resultaat is.

De uitnodigingskaart en deze nieuwsbrief is het volgende 
resultaat en op dit moment ben ik nog druk bezig om de 
Reader voor mentoren op te maken. Ook weet Hester me 
te vinden voor vragen over enveloppen enzo.
Ook de website www.mentorschapoostbrabant.nl wil ik 
gaan bijwerken. Daar heb ik nog wel wat te leren.
Allemaal erg leuk en leerzaam om te doen en ook het 
gevoel dat je nodig bent en gewaardeerd wordt is erg fi jn.

Bestuur van Midden-en Noordoost 
Brabant: 

    Dhr. Walter Bakx – voorzitter
    Dhr. Johan Remmers – vice-voorzitter
    Dhr. Peter van den Dungen – secretaris
    Dhr. Jan van Rijswijk – penningmeester
    Dhr. Ben Janssen – lid
    Dhr. Jan de Kok – lid
    Mw. Janneke Pander – lid

24 September MENTORFEEST
De organisatie is 
in volle gang. 
Wij hebben er 
heel veel zin in en 
we hopen op een 
gezellige middag/ 
avond vanaf 17.00 
uur.

Het adres is:
Parklaan 8  
5261LR Vught. 

Aanvang van het 
feest is 17.00 uur. 

We gaan er een 
gezellige avond 
van maken. 

colofon
Nieuwsbrief Mentorschap 
Midden-en Noordoost Brabant 

Redactie: Hester van den Berg, Johan 
Remmers, Claudia van der Waal

Mentorschap Midden- en Noordoost 
Brabant:  
: 06-51270793
 : infonoord@mentorschapoostbrabant.nl 
 : www.mentorschapoostbrabant.nl
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Henk Verberk:
Hallo beste collegae.

Mij is gevraagd mij even voor te 
stellen als nieuwe “loot” aan onze 
organisatie Mentorschap 
Midden-en Noordoost Brabant.
Mijn naam is Henk Verberk, 
54 jaar jong, getrouwd met 
Francien. Samen hebben we 2 
zonen en 3 dochters van 31, 29, 
en 23 jaar, en wij zijn trotse opa 
en oma van 2 kleinkinderen.
Vanaf mijn 18e heb ik bijna 24 jaar 
gewerkt bij het Ministerie van 
Defensie, daar heb ik ook de 

NIEUWE REgIO-ONDERSTEUNERS.

Henk Verschuur: 
Ik ben Henk Verschuur, 
regio-ondersteuner sinds mei bij 
Mentorschap Midden en- 
Noordoost Brabant. 

Met mijn professionele 
loopbaan bij de overheid 
(gemeente, provincie, politie, 
justitie) en het bedrijfsleven denk 
ik een bruikbare basis te 
hebben om het werk als 

mentor te kunnen doen. De 
laatste 15 jaar ben ik werkzaam 
als zelfstandig adviseur en 
personal coach. De inhoud van 
deze werkzaamheden sluiten 
nauw aan bij die van mentor. De 
daarin opgedane kennis, 
ervaring, vaardigheden en 
competenties kan ik nu ook 
inzetten voor een nog niet zo 
bekend fenomeen als dat van het
mentorschap. 

Wat mij motiveert is mensen 
adviseren, ondersteunen en 
helpen zo veel mogelijk op 

eigen kracht te doen.
 

Ik zie mijn rol als een 
faciliterende, die kan variëren van 
een beperkte tot een brede inzet. 
De ervaring die ik als voorzitter 
van de cliëntenraad in 
zorginstellingen en als raad-
slid met WMO-portefeuille heb 
opgedaan komt mij hierbij goed 
van pas. 

Als vice-voorzitter van het 
Gecoördineerd Ouderen Beraad 

participeer ik in diverse 
overleggremia ( gremium= 
samenstelling van een beslis- en 
overleg-orgaan binnen het 
bedrijfsleven ). Daarin en in de 
vele andere sociaal 
maatschappelijke contacten kan 
ik het instituut mentorschap meer 
bekendheid geven. 
Graag ga ik deze nieuwe 
uitdaging als mentor aan. 

Tijdens het gesprek met Hester 
kwam de rol als regio-
ondersteuner ter sprake. Hier 
informatie over gekregen en deze 
doorgelezen. Deze functie sprak 
mij aan dus zo is het balletje 
gaan rollen. Nu ben ik ook 
regio-ondersteuner. 

nodige uitzendingen meegemaakt. 
Later heb ik nog een 8 tal jaren 
gewerkt bij burgerbedrijven als 
docent op het gebied van 
veiligheidszaken en Brandweer.

Uiteindelijk ben ik door mijn 
ervaringen bij Defensie geheel 
afgekeurd. Toen ben ik op 
zoek gegaan naar een nuttige, 
uitdagende en vooral een 
vrijwilligers functie met veel mens 
tot mens contact. Deze heb ik 
nu sinds februari gevonden in de 
functie van regio-ondersteuner en 
mentor in de regio Oost-Brabant. 

Sinds april ben ik mentor van mijn 
1e cliënte, en ondertussen heb ik 
met de 2e cliënte al kennis 
gemaakt.

Ook hoop ik een steun te kunnen 
zijn voor de mentoren in mijn 
regio, als regio-ondersteuner, als 
aanvulling en (mede)
rechterhand van Hester van de 
Berg onze coördinator.

De intervisies die nu al in de 
andere regio’s draaien zullen ook 
in mijn verantwoordingsgebied  
gaan draaien zodat iedereen op de 
hoogte blijft van nieuwe ontwikke-
lingen en kennis 
vergroting. 

Mochten er reeds vragen zijn bij 
mentoren uit mijn regio, en dan 
bedoel ik in 1e plaats mentoren die 
wonen in mijn gebied, mijn mail 
adres is h.verberk@
mentorschapoostbrabant.nl 

Ik ga jullie ongetwijfeld 
tegenkomen in ‘t veld, ik kijk 
ernaar uit, dan kunnen we 
misschien persoonlijk 
alvast een praatje maken..

Tot dan…

ontwerp ©: claudia.vanderwaal@home.nl

Mijn voldoening haal ík vooral 
uit de kleine dingen, de 

glimlach als ik weer 
binnenkom bij mijn cliënt, 

gewoon omdat ze dan weet dat 
er iemand tijd voor haar heeft 
en dat zaken geregeld worden.
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- vooraankondiging -       

Zaterdag 10 oktober 2015 = DAG VAN DE MENTOR 
 

ZIEN en GEZIEN WORDEN 
Hoe maak ik mezelf bekend? Hoe krijg ik erkenning voor mijn positie?  

Hoe zorg ik ervoor dat ik betrokken word om de belangen van mijn cliënt goed te 
kunnen behartigen?  

 
 

Hoe zorg ik ervoor dat ik eerder betrokken ben? 
 
 
Zien en gezien worden 
 
Als mentor hebt u oog voor de behoeftes en belangen van uw cliënt. Met ‘zien’ bedoelen 
we dat u kijkt wat hij of zij nodig heeft of zou willen. Maar er komt meer bij kijken.  
U moet uzelf ook bekend maken bij de zorgverleners. Opdat zij begrijpen wie u bent en 
waarvoor u staat en waarom het van waarde is u goed te betrekken. 
En dat bedoelen we met ‘gezien worden’.  
 
De Dag van de Mentor geeft u dit jaar tips hoe we ons en onze rol als mentor goed 
kunnen laten zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dag van de Mentor 2015  

zaterdag 10 oktober van 10 tot 16 uur  

Antropia in Driebergen 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

In september ontvangt u de uitnodiging voor een sprankelende en inspirerende dag.  

 

Het e-mailadres is gewijzigd. 

Dit heeft te maken met de invoering van het dossier. Hier zit een mailadres aan gekoppeld. Alle mentoren 
hebben of krijgen een e-mailadres wat gekoppeld is aan het dossier. Zodra je een cliënt onder je hoede 
krijgt ga je hiervoor inloggegevens krijgen. De e-mails worden nu nog of naar beide adressen of naar je 
thuis adres gestuurd. We gaan er naar toe om de thuis mail zo min mogelijk te gebruiken maar steeds 
meer het mailadres van het mentorschap. 

Je kunt ons bereiken onder de volgende 2 mailadressen: 

Het algemene e-mailadres is: infonoord@mentorschapoostbrabant.nl

Het persoonlijke e-mailadres van Hester is: h.v.d.berg@mentorschapoostbrabant.nl

Wijziging mailadres: 


