Per 1 januari 2019
SPELREGELS


SimonsMentorschap is bereikbaar per:
o Mail: info@simonsmentorschap.nl (24 uur per dag)
o Post: postbus 2839, 6201 MA Maastricht
o Gsm: 06-51035714 op werkdagen tussen 9.00 en 12 uur. Buiten deze uren kan hetzelfde nummer
worden gedraaid om een boodschap achter te laten. SimonsMentorschap beoordeelt aan de
boodschap of er teruggebeld zal worden.
o Vooraf aan een vakantie van de mentor zal de betrokkene schriftelijk op de hoogte worden gesteld
van diens waarnemer.



Met de betrokkene wordt bedoeld de persoon over wie het mentorschap is uitgesproken.




De kosten van een standaard mentorschap zijn €114,14 per maand.
De kosten van een mentorschap voor een jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar die jeugdhulp heeft
gehad zijn €147,62 per maand.
De kosten van het mentorschap voor een echtpaar bedragen €205,40 per maand.
De kosten worden per maand overgemaakt aan SimonsMentorschap.
De kosten voor een individuele intake bedragen: €644,93(eenmalig)..
Bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Als de beschikbaar gestelde uren worden overschreden, wordt er €80,47 per uur in rekening gebracht.
Als de betrokkene niet betaalt, zal aan de rechtbank worden gevraagd het mentorschap te beëindigen.
Er wordt maandelijks gefactureerd. De betalingen worden gedaan op de zakelijke rekening van
SimonsMentorschap. De administratie van SimonsMentorschap wordt gecontroleerd door een accountant.
Als u een minimaal inkomen heeft, raadt SimonsMentorschap u ten zeerste aan om een vergoeding van de
kosten aan te vragen vanuit de Wet Bijzondere Bijstand, bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.












De mentor neemt beslissingen op het gebied van verpleging, begeleiding, verzorging en behandeling. Het
liefst zo veel mogelijk in samenspraak met en in de geest van de persoon om wie het gaat.



De mentor heeft minimaal eenmaal per twee maanden contact met de betrokkene. Het liefst persoonlijk
contact in de vorm van een afspraak en/of gesprek. Het kan zijn dat door omstandigheden dit niet mogelijk
is. De mentor zal dan proberen of telefonisch contact of contact via sms, whats app of mail mogelijk is.



Het mentorschap eindigt wanneer:
o De door de rechter vastgestelde periode voor het mentorschap voorbij is.
o De betrokkene kan zelf weer zijn eigen belangen behartigen.
o De persoon om wie het gaat overlijdt.
o De voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
o De betrokkene terroristische activiteiten uitvoert. De mentor zal dit direct melden bij de politie.
o De mentor van mening is dat er belangenverstrengeling is ontstaan of de schijn ervan is gewekt,
waardoor een goede samenwerking tussen mentor en betrokkene niet meer mogelijk is.
o De betrokkene uit dusdanige bedreigingen naar de mentor of hij/zij bejegent de mentor onheus,
waardoor de mentor niet meer in staat is om de belangen van de betrokkene te behartigen.
o De betrokkene aan de rechtbank vraagt om zijn mentorschap te beëindigen of aan een andere
mentor over te dragen.
Bovenstaande zijn redenen voor de mentor om aan de kantonrechter te vragen het mentorschap te
beëindigen of over te dragen aan een collega mentor. In het laatste geval zal de mentor voor een
gedegen dossieroverdracht zorgen.



U kunt bovenstaande informatie nalezen op onze website: www.simonsmentorschap.nl



Deze algemene voorwaarden en de klachtenprocedure worden tijdens de intakeprocedure overhandigd aan
de betrokkene.
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