REGELING MENTORSCHAP

Het bestuur van Stichting Op ’t Stee wordt bij de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door mentoren.
Mentoren zijn de personen die één of meerdere asielzoekers daadwerkelijk begeleiden.
De mentor is voor de asielzoeker de eerst aanspreekbare persoon bij vragen of moeilijkheden. De mentor
onderhoudt daartoe ook de contacten met de asielzoeker. De asielzoeker beschikt daartoe over het
telefoonnummer van de mentor en de mentor over het telefoonnummer van de asielzoeker. Het telefoonnummer
wordt ook aan het secretariaat doorgegeven.
De mentor bespreekt met de asielzoeker de huisregels en de regeling eigen bijdragen.
Tenminste eens per twee weken zoekt de mentor de asielzoeker op en spreekt met hem/haar de lopende zaken
door. Met name wordt tijdens het bezoek aandacht besteed aan welbevinden, gezondheid en voortgang van de
procedure. Waar nodig neemt de mentor contact op met de advocaat van de asielzoeker.
Waar nodig zorgt de mentor er voor dat de asielzoeker naar een huisarts, ziekenhuis of tandarts kan. Hierbij is
van belang dat medische kosten in beginsel voor 80% vergoed worden door het CVZ (College van Zorgverzekeraars). De huisarts en het ziekenhuis dienen gewezen te worden op het bestaan van deze regeling.
Kosten van een tandarts worden niet vergoed door het CVZ. Bij medische noodzaak (wortelkanaalbehandeling,
trekken van rotte kiezen en tanden) zal de Stichting de kosten van de tandarts vergoeden. In andere gevallen eerst
een prijsopgave vragen en die voorleggen aan het bestuur.
Reiskosten van asielzoekers naar hun advocaat, de IND of om medische redenen worden door de Stichting
vergoed indien de mentor toestemming voor de reis heeft gegeven. De asielzoeker wordt geacht reizen binnen de
gemeente Emmen te voet dan wel per fiets af te leggen.
Voor het reizen beschikken de meeste huizen overigens over een eigen OV kaart. De huisbeheerder en de mentor
zien er op toe dat op deze kaart voldoende saldo staat en op de juiste wijze gebruikt wordt. Bij te gering saldo
wordt de kaart naar de penningmeester gebracht om het saldo op te hogen.
De mentor onderhoudt waar dat nodig is contact met de advocaat die als vrijwilliger aan de Stichting is
verbonden voor bespreking van de inhoud van het dossier.
In geval van twijfel neemt de mentor contact op met het bestuur.
De mentor maakt van al het bovenstaande telkens een kort schriftelijk verslag ten behoeve van zichzelf en van
een eventuele derde. Dit verslag dient tevens als geheugensteuntje in de terugkoppeling naar het bestuur.
Het betalen van leefgelden aan de asielzoeker (€ 30 per week) geschiedt door de huisbeheerder, het mag ook
door de mentor geschieden.
De mentor neemt ieder kwartaal contact op met het bestuur en brengt schriftelijk en mondeling bericht uit over
de asielzoeker. Tussentijds neemt de mentor contact op met het bestuur wanneer de situatie daar om vraagt.
De kosten die de mentor maakt worden door de Stichting vergoed. Voor de wijze en omvang wordt verwezen
naar de regeling kostenvergoedingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stichting op ‘t Stee
Bankrekening IBAN: NL 33 RABO 03170 35 134

