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Gedragscode ECG- Mentorschap

Inleiding
ECG- Mentorschap heeft ten behoeve van zijn toebehorende (middels gerechtelijk besluit) cliënten qua mentorschap
een gedragscode samengesteld. Deze gedragscode geeft aan welke houding ECG- Mentorschap in de diverse
voorkomende situaties aanneemt en wat de desbetreffende cliënt in deze van ECG- Mentorschap mag verwachten. De
gedragscode dient tevens als norm ten aanzien van de kantonrechter die in voorkomend geval de handelwijze
van ECG- Mentorschap ter beoordeling krijgt voorgelegd.
De gedragscode wordt in persoon bij aanvang van het (middels gerechtelijk besluit) mentorschap aan de
desbetreffende cliënt overhandigd.
De gedragscode wordt middels een versie normering jaarlijks getoetst op uitvoerbaarheid. De vigerende versie wordt
te allen tijde middels een te downloaden PDF bestand op website http://www.ecg-mentorschap.nl ter
beschikking gesteld.
De gedragscode is opgebouwd uit de volgende elementen:
• Algemene houding :
o De behartiging van de persoonlijke belangen van de cliënt op het gebied van behandeling,
verpleging, verzorging en begeleiding, daarbij het recht op zelfbeschikking van de cliënt zoveel
mogelijk respecteren en stimuleren. De mogelijkheid tot zelfbeschikking van de cliënt staat bij het
handelen van ECG- Mentorschap te allen tijde centraal. Alleen in die situaties, waarin de cliënt zelf
geen beslissing kan nemen, treedt ECG- Mentorschap op in zijn plaats. ECG- Mentorschap ziet erop
toe dat het mentorschap niet of zo min mogelijk ingrijpt in het privéleven van de cliënt. ECG Mentorschap ziet er op toe dat besluiten over persoonlijke aangelegenheden betreffende de cliënt
zoveel mogelijk samen met de cliënt of in de geest van de cliënt worden genomen. De achtergrond,
de levensbeschouwing, de normen en waarden, en de wensen van de cliënt staan hierbij centraal.
Hierbij staat de geheimhoudingsplicht centraal, zeer dringende redenen of vigerende wetgeving
omtrent geheimhouding kan deze geheimhoudingsplicht doorbreken.
• Houding ten opzichte van cliënten:
o ECG- Mentorschap benadert de cliënt met respect. Hij dringt niet verder door tot de privésfeer dan in
het kader van het mentorschap nodig is. ECG- Mentorschap houdt terdege rekening met de
privacybelangen van zijn cliënten. Dit geldt voor alle contacten die hij met cliënten onderhoudt.
o Uit te sluiten is dan ook:
•
Intimiteiten met de cliënt;
•
Het plegen van handel met de cliënt;
•
Het accepteren van een nalatenschap van een cliënt;
•
Het accepteren van giften van een cliënt.
De hier boven vernoemde punten zijn niet verenigbaar met het uitvoeren van een professioneel
mentorschap.
o ECG- Mentorschap laat de cliënt daar waar mogelijk zelf besluiten nemen of handelend optreden.
Een mentorschap grijpt diep in op het privéleven van de cliënt. ECG- Mentorschap waakt ervoor
dat besluiten over persoonlijke aangelegenheden betreffende cliënt zoveel mogelijk door de cliënt
zelf of in gezamenlijk overleg worden genomen. Indien ECG- Mentorschap een besluit moet nemen
omdat de cliënt daar niet meer toe in staat is, doet hij dit zoveel mogelijk in de geest van de cliënt.
Achtergrond, levensbeschouwing, opvattingen, normen en waarden van de desbetreffende cliënt
staan hierbij centraal.
ECG- Mentorschap neemt een eventueel verzet van een cliënt tegen een behandeling altijd
serieus. Hij zal proberen de achtergrond van dit verzet te achterhalen, angst, oorlogsverleden,
levensbeschouwing, (vroegere) opvattingen, normen en waarden, worden te allen tijde
meegenomen in de besluitvorming. Verzet of recalcitrant gedrag van de cliënt draagt zorg voor het
feit dat ECG- Mentorschap eerst kijkt naar de achtergronden van dit gedrag. ECG- Mentorschap
accepteert niet de onmiddellijke toediening van wel of niet gecamoufleerde medicatie of vrijheid
beperkende maatregelen. ECG- Mentorschap probeert te allen tijde de oorzaak te achterhalen
waarom de cliënt zich tegen een behandeling verzet
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Houding ten opzichte van hulpverlenende instanties, zorg- en dienstverleners:
o ECG- Mentorschap onderhoudt alleen zakelijke contacten met de desbetreffende instanties, zorg-en
dienstverleners. Deze contacten betreffen zaken aangaande de uitvoering en taakstelling van ECGMentorschap (professioneel mentorschap) ten opzichte van de cliënt.
o De belangenbehartiging van de cliënt staat bij ECG- Mentorschap centraal, in die hoedanigheid stelt ECGMentorschap zich onafhankelijk op ten aanzien van de desbetreffende instanties, zorg-en hulpverleners.
Afhankelijk zijn van instanties, zorg-en dienstverleners geeft een groot risico op belangenverstrengeling, een
situatie die ongewenst is en zal dan ook te allen tijde voorkomen dienen te
worden.
Houding ten opzichte van de familie:
o ECG- Mentorschap gedraagt zich respectvol naar de familieleden van cliënt. Belangenbehartiging betekent
ook dat ECG- Mentorschap niet onnodig tussen de familie en de desbetreffende cliënt komt. Indien de wens
van de cliënt toch het informeren van de familie behelst, dan zal ECG- Mentorschap overgaan tot het
betrekken van de familie ten aanzien van de noodzakelijke en vrij te geven informatie.
Houding ten opzichte van de bewindvoerder:
o ECG- Mentorschap houdt rekening met het feit dat de bewindvoerder een eigen verantwoordelijkheid heeft met
betrekking tot de financiële belangenbehartiging van de desbetreffende cliënt. Bij het doen van uitgaven ten
behoeve van de cliënt gaat ECG- Mentorschap zorgvuldig om en te allen tijde in onderling overleg met de
bewindvoerder. In aangelegenheden van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding is ECGMentorschap ook voor vermogensrechtelijke kanten met uitsluiting van de bewindvoerder bevoegd om op te
treden voor de desbetreffende cliënt. In onderling overleg met de bewindvoerder beslist ECG- Mentorschap
over kosten die ten opzichte van de zorg, behandeling, verpleging en begeleiding van de desbetreffende cliënt
gemaakt moeten worden. ECG- Mentorschap houdt zich aan de richtlijnen van de bewindvoerder met
betrekking tot de verantwoording van de reeds vernoemde kosten.
Houding ten opzichte van de kantonrechter:
o ECG- Mentorschap houdt rekening met het feit dat hij door de kantonrechter opgeroepen kan worden om
zich te verantwoorden over zijn optreden als mentor. ECG- Mentorschap is verplicht om aan de oproeping
van de kantonrechter gehoor te geven. ECG- Mentorschap heeft een schriftelijke rapportageplicht ten
aanzien van bezoeken, handelingen en besluiten. Ten aanzien van deze rapportageplicht houdt ECGMentorschap een logboek bij. Dit logboek is op verzoek van de desbetreffende cliënt en (indien
noodzakelijk) door de kantonrechter in te zien.
o ECG- Mentorschap laat zich door de kantonrechter machtigen/informeren indien hij in rechte voor
betrokkene op dient te treden.
Inwerkingtreding van deze gedragscode:
o Deze gedragscode is per 01-09-2014 in werking getreden.
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