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1) Omschrijving van de problematiek 

 

Naarmate mensen ouder worden, worden ze vaak afhankelijker van hun omgeving en 

kwetsbaarder. Ze hebben hulp nodig in de huishouding, bij hun eigen persoonlijke verzorging 

of bij het beheren van hun f inanciën. Sommige ouderen ervaren geheugenproblemen of verlies 

van andere cognitieve functies. De buitenwereld wordt voor hen vaak minder makkelijk 

toegankelijk dan voorheen. Dit zijn ontwikkelingen die ouderen sneller slachtoffer maken van 

mishandeling.  

 

De definitie van ouderenmishandeling die we hanteren is: 

“Al het handelen of nalaten van handelen van degenen die in een persoonlijke of professionele 

relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of 

psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant 

van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”1 

 

Ouderenmishandeling vraagt om een gezamenlijke aanpak en een actieve opstelling van 

gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlenende en toezichthoudende organisaties. 

In de Hoeksche Waard werken alle betrokken partijen samen aan: 

- het eerder en beter in beeld hebben van ouderenmishandeling;  

- het stoppen van geweld en duurzaam doorbreken van de cirkel van geweld;  

- het organiseren / verlenen van effectieve hulp of ondersteuning bij ouderenmishandeling.  

Dit convenant legt de samenwerkingsafspraken vast. 

 

2) De convenantpartners 

 

De volgende partners zijn betrokken: 

• Alerimus  

• Antes 

• Buurtzorg Hoeksche Waard 

• Cavent 

• Careyn 

• Gemeente Hoeksche Waard 

• Gemiva  

• GGD Zuid-Holland Zuid (onderdeel van Dienst Gezondheid & Jeugd) 

• Hoeksche Waard Wonen 

• Heemzicht  

• Ketenzorg Dementie Hoeksche Waard  

• Kwadraad 

• MEE Zuid-Holland Zuid  

• Pameijer  

• Politie 

• Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (onderdeel van Dienst Gezondheid & Jeugd) 

• Welzijn Hoeksche Waard 

• Zorgwaard  

 

  

 
1
 Comijs e.a.1996, p. 18 
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Extra aangesloten voor de lokale alliantie f inanciële uitbuiting: 

• Beschermingsbewindkantoor Nederland (BBKN) 

• Notariskantoor Van Dorst-Dijkers 

• Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden 

 

3) De partijen overwegen: 

 

• dat ouderenmishandeling een groot maatschappelijk probleem is en wordt 

aangemerkt als een zwaarwegend algemeen belang; 

• dat voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling een systeemgerichte 

aanpak nodig is;  

• dat voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling zo vroeg mogelijk 

ondersteuning moet worden geboden aan betrokkenen, om escalatie en 

(intergenerationele) overdracht van geweld zo veel mogelijk te voorkomen en de 

effecten ervan te beperken; 

• dat voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling aandacht besteed moet 

worden aan de gehele keten van preventie, (vroeg-)signalering, melding, onderzoek, 

toeleiding naar een interventie, interventie (bescherming, ondersteuning, 

bestuursrechtelijke, strafrechtelijke maatregelen of een combinatie daarvan) en 

nazorg; 

• dat hiervoor afstemming en samenwerking nodig is op zowel beleidsmatig als op 

uitvoerend niveau; 

• dat de Wet tijdelijk huisverbod burgemeesters de bevoegdheid biedt om een 

huisverbod op te leggen aan meerderjarige personen die meer dan incidenteel op 

een adres verblijven, als hun aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk 

gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer huisgenoten, of daar een ernstig 

vermoeden van bestaat; 

• dat in de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (waaronder 

ouderenmishandeling valt) is vastgelegd dat professionals in de gezondheidszorg, 

ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, 

onderwijs, kinderopvang en justitie verplicht zijn om met een Meldcode te werken, 

als zij te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling; 

• dat dit convenant aansluit bij de regiovisie Geweld hoort nergens thuis 2020-2023 

(regio Rotterdam Rijnmond). Dat ouderenmishandeling valt onder actielijn 3; 

aandacht voor specifieke groepen; 

• dat partijen ieder vanuit hun eigen deskundigheid in het samenwerkingsverband 

participeren.   
 

4) De partijen onderschrijven onderstaande visie op aanpak van 

ouderenmishandeling2: 

 

Beoogde impact: ouderen die met mishandeling te maken hebben/krijgen, zijn in beeld en 

krijgen effectieve hulp. Ouderenmishandeling vergt een aanpak op maat, omdat de aard van 

de problematiek specifieke kenmerken heeft. Daardoor moeten andere ketenpartners 

betrokken worden en/of andere interventies worden ingezet en/of andere doelgroepen 

 
2 Geweld hoort nergens thuis; Regiovisie 2020- 2023 en regionaal actieplan 2019 – 2021 (gemeente Hoeksche 

Waard). 
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benaderd worden met activiteiten als voorlichting en preventie. Het uiteindelijke doel is dat 

huiselijk geweld en kindermishandeling in al zijn diversiteit effectief wordt aangepakt. 

 

Welke outcome (maatschappelijke effecten) leidt tot die impact? 

Ouderenmishandeling kent eigen verschijningsvormen (zoals financieel misbruik, ontneming 

van rechten en ontsporing van zorg) die om een eigen aanpak met deels andere ketenpartners 

vragen. 

 

Welke output (resultaten) leidt tot die outcome? 

Bij ouderenmishandeling zijn dezelfde activiteiten nodig als bij andere vormen: signalering, het 

volgen van de Meldcode, inzet van passende hulp en interventies. Specifiek is het inrichten en 

onderhouden van samenwerkingsverbanden ‘op maat’: netwerken van ketenpartners die een 

andere samenstelling kennen dan bij de reguliere aanpak van huiselijk geweld, omdat deze 

specif ieke vormen van problematiek daar om vragen. Denk bijvoorbeeld aan de betrokkenheid 

van de ouderenzorg, mantelzorgondersteuning en banken bij de aanpak van 

ouderenmishandeling. 

 

Welke throughput (activiteiten) is nodig om de gewenste output te realiseren? 

• Voorlichting en deskundigheidsbevordering: deze specifieke doelgroepen/problematieken 

delen met elkaar dat ze relatief onbekend zijn bij professionals en omstanders die signalen 

kunnen opvangen. Handelingsverlegenheid bij het handelen op die signalen is vaak groter en 

het handelen vraagt soms ook wat anders. Om die reden is aparte voorlichting en 

deskundigheidsbevordering nodig. 

• Ontwikkelen en beschikbaar stellen van passende hulp/effectieve interventies: reguliere hulp 

en interventies zijn vaak niet passend voor deze specifieke doelgroepen / problematieken. 

Deels zijn reeds passende hulp en interventies ontwikkeld en kunnen deze worden 

geïmplementeerd, deels moet die ontwikkeling nog plaatsvinden. 

• Inrichten en onderhouden van netwerken: de hierboven genoemde 

samenwerkingsverbanden vereisen een stevige coördinatie om tot stand te komen en te 

blijven functioneren. Het betreft deels partijen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. 

Zij moeten elkaar leren kennen en met elkaar leren samenwerken. 

 

 

5) Beoogde resultaten netwerk Veilig Oud 

 

Ketenzorg ouderenmishandeling heeft als beoogde resultaten het volgende voor ogen. 

• De convenantpartners kunnen de burgers, slachtoffers of plegers op adequate manier 

voorlichten over ouderenmishandeling en op wat voor manier deze moet worden 

voorkomen en/of teruggedrongen. 

• De burger weet duidelijk waar men terecht kan wanneer men met ouderenmishandeling 

te maken krijgt. Hetzij als slachtoffer, als getuige of als pleger. 

• Professionals weten hoe ze vormen van ouderenmishandeling kunnen herkennen en 

naar wie ze moeten doorverwijzen en hoe ze moeten handelen of behandelen. 

• De convenantpartners weten de signalen van ouderenmishandeling te onderscheiden 

van andere vormen van huiselijk geweld en weten hoe ze moeten handelen. 

• Professionals weten hoe ze om moeten gaan met slachtoffers van ouderenmishandeling 

en zorgen ervoor, zover mogelijk, dat deze behandeling of aanpak in samenwerking 

met de convenantpartners wordt uitgevoerd. 
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• Professionals weten welke behandeling of aanpak plegers moeten krijgen en zorgen 

ervoor, zover mogelijk, dat deze behandeling of aanpak in samenwerking met de 

convenantpartners wordt uitgevoerd. 

• De maatschappelijke partners kennen de rol en de taak van de politie in het 

strafrechtelijk traject en werken op een adequate manier samen met de politie. Zij 

adviseren de slachtoffers om aangifte te doen bij de politie. 

 

 

6) Activiteiten netwerk Veilig Oud 

Binnen Veilig Oud besteden we aandacht aan de hele keten van ouderenmishandeling. Het 

gaat dan om preventie, (vroeg-)signalering, melding, onderzoek, (toeleiding naar) interventie 

en nazorg aan ouderen en hun netwerk.  

 

1. Ontwikkelen en hanteren van een integrale en eenduidige aanpak 

Bij ouderenmishandeling of huiselijk geweld is het belangrijk om samen te werken met 

verschillende instanties; grenzeloos binnen alle dorpen en buurtschappen van de Hoeksche 

Waard. Er moet echter wel ruimte blijven voor de eigenheid binnen iedere organisatie. Er moet 

een eenduidige aanpak worden ontwikkeld die richting geeft aan een deskundige en structurele 

aanpak van ouderenmishandeling. Dit kan o.a. door casuïstiekoverleg. Het gaat hierbij om het 

verlenen van opvang en verzorging van de ouderen, maar ook om de begeleiding van de 

mantelzorgers, de behandeling van een verslaafd familielid, of de strafrechtelijke aanpak van 

een pleger. 

 

2. De aanpak ouderenmishandeling valt onder de structuur van Veilig Thuis Zuid-Holland 

Zuid 

Er wordt gebruik gemaakt van bekende structuren en gewerkt via de Meldcode huiselijk 

geweld waar ook ouderenmishandeling onder valt. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid3 blijft het 

centrale telefoonnummer waar burgers en professionals advies kunnen vragen en kunnen 

melden. Samenwerking met Veilig Thuis is belangrijk binnen het ketenoverleg.  

 

3. Extra inzet op mantelzorgers 

De ondersteuning en begeleiding (preventieve zorg) van de mantelzorgers krijgt binnen de 

aanpak ouderenmishandeling extra aandacht.  

 

4. Bestrijden van sociaal isolement  

Door de weerbaarheid van ouderen te versterken. Ook in de Hoeksche Waard is sprake van 

eenzame ouderen. In 2016 is er een onderzoek4 gedaan naar eenzaamheid onder ouderen in 

de regio Zuid-Holland Zuid. Hoewel de Hoeksche Waard minder hoog scoorde dan omliggende 

regio’s was er wel degelijk sprake van matige (44%) of (zeer) ernstige eenzaamheid (8%) 

onder ouderen (65+).  

 

5. Deskundigheidsbevordering 

• Er is sprake van een groeiende expertise en deskundigheid onder verschillende 

professionals. De afgelopen jaren zijn hier ook stappen in gezet. Er blijft wel grote behoefte 

aan expertise en deskundigheid op plekken waar deze nog minder ontwikkeld is. Door inzet 

 
3 Waar in dit document over Veilig Thuis gesproken wordt, gaat het om Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.  
4 Bron:  Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen Dienst Gezondheid en Jeugd, 2016 
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van de bestaande ervaring, expertise en deskundigheid op plekken waar minder ervaring en 

kennis voorhanden is kan de expertise groeien. Dit bevordert ook de eenduidige aanpak. We 

brengen de deskundigen bij elkaar in een pool van specialisten en trainen meer mensen als 

specialist en deskundige. Deze mensen worden, op aanvraag, ingezet op plekken waar deze 

expertise nodig is. 

 

• Er is behoefte aan scholing en toerusting op het terrein van signalering en 

hulpverlening. We besteden in de uitvoering ruim aandacht aan scholing en toerusting van de 

signalering en hulpverlening. Dat moet een continu proces zijn bij alle organisaties die met en 

voor ouderen werken. Er wordt gebruik gemaakt van het “train de trainer”- principe in 

samenwerking met Veilig Thuis en het LVAK. 

 

6. Communicatie 

Voor de looptijd van het convenant wordt een communicatieplan opgesteld. Hierin nemen we  

op wat er wanneer gedaan wordt. We sluiten aan bij bestaande producten zoals; “het  

stappenplan handelen bij ontspoorde mantelzorg” en campagnemateriaal van landelijke en  

regionale campagnes. We richten ons hierbij op de verschillende doelgroepen.  

 

7. Het inbedden van het strafrechtelijk traject 

De politie informeert de convenantpartners over het strafrechtelijk traject en de rol en taak 

van de politie. Er volgt een werkwijze, zodat op een adequate manier samengewerkt wordt 

met de politie. Indien nodig, adviseren de partners de slachtoffers om aangifte te doen bij de 

politie.  

 

8. Crisisopvang 

De doelstelling is om de oudere zo veel mogelijk in zijn eigen omgeving hulpverlening te  

bieden. Echter zijn er redenen dat er gekozen moet worden om de oudere uit zijn vertrouwde  

omgeving te plaatsen. Hiervoor zijn binnen de Hoeksche Waard weinig mogelijkheden. De  

behoeften bij een crisissituatie, inclusief de daar bijbehorende opvang van ouderen, zijn in  

kaart gebracht (en indien nodig verbeterd en uitgebreid). Werkwijze met betrekking tot  

crisisopvang is opgesteld en wordt actueel gehouden.  

 

9. Financiële uitbuiting 

Bij ouderenmishandeling onderscheiden we nog specifiek f inanciële uitbuiting / f inancieel 

misbruik en schending van rechten. Voor deze aanpak is het noodzakelijk dat, naast de huidige 

partners, ook private partijen, zoals banken, notarissen en bewindvoerders aansluiten. Er is 

inmiddels een regionale alliantie (ZHZ) opgericht. De kopgroep van de lokale alliantie maakt 

onderdeel uit van dit convenant. Hierin zijn vertegenwoordigd; BBKN, gemeente Hoeksche 

Waard, notariskantoor Van Dorst-Dijkers, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en Veilig Thuis 

ZHZ. De aanpak van de lokale alliantie f inancieel misbruik Hoeksche Waard voegen we later 

toe als bijlage bij dit convenant.  
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7) Ketensamenwerking 

 

In de regiovisie is het belang van het inrichten en onderhouden van netwerken genoemd. Dit 

convenant is de basis voor de ketensamenwerking. Het uitgangspunt is om de problematiek op 

te pakken met alle maatschappelijke partners binnen de Hoeksche Waard. Het ketenoverleg 

heeft 2 verschillende overlegtypen: 

 

a. Stuurgroep  

In de stuurgroep werken we de samenwerkingsafspraken verder uit, kijken we naar de 

knelpunten in de samenwerking, voeren de genoemde activiteiten uit en monitoren de 

behaalde resultaten. De stuurgroep vindt 4x per jaar plaats. 

 

b. Werkgroepen 

In de werkgroepen wordt in kleiner comité gesproken over de onderwerpen genoemd in artikel 

6. De werkgroepen kunnen een structureel of kort karakter hebben. De terugkoppeling uit de 

werkgroepen vindt plaats in de stuurgroep.  

 

Daarnaast is er de mogelijkheid voor: 

c. Casuïstiekoverleggen 

Voor de bespreking van casuïstiek zijn binnen de Hoeksche Waard al verschillende overleggen 

waar we casuïstiek integraal / multidisciplinair oppakken. Zoals bijvoorbeeld het Regionaal 

hulpverleningsteam (RHT), het Lokaal zorgnetwerk (LZN) en de wijkteams. Bij dergelijk 

overleggen is het van belang goed te letten op de privacy van de besproken cliënt. We werken 

hiervoor conform de Meldcode, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 

voor de eigen organisatie/medewerker geldende overige wettelijke voorschriften en 

richtlijnen5. De ketenpartners sluiten structureel of incidenteel aan bij deze 

casuïstiekoverleggen. 

 

 

8) Bijdrage van de convenantpartijen 

 

• De partijen spannen zich in om naar vermogen een bijdrage te leveren aan het realiseren 

van de doelstellingen van het convenant en de actiepunten die daar uit 

voortkomen, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau. 

• De partijen werken ieder vanuit de eigen deskundigheid samen op het gebied van 

ouderenmishandeling. 

• De partijen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ketenaanpak van 

ouderenmishandeling. 

• De partijen werken vanuit een systeemgerichte aanpak wat betreft analyse en aanpak van 

problematiek en samenwerking met andere partijen. 

• De partijen dragen zorg voor de borging van deskundigheid op het gebied van 

ouderenmishandeling in hun organisatie, op beleids- en uitvoerend niveau. 

• De partijen dragen zorg voor borging van de afspraken met ketenpartners op het gebied 

van ouderenmishandeling, op beleids- en uitvoerend niveau. 

 
5
 Extra; voor RHT werken we vanuit de wettelijke taak van Veilig Thuis en voor het LZN is een  Privacyreglement 

(maatschappelijke zorg) opgesteld 
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• De partijen vaardigen een functionaris vanuit de organisatie af om deel te nemen aan de 

stuurgroep en zo nodig aan de werkgroepen en de casuïstiekoverleggen. Bij afwezigheid 

van deze functionaris zorgen zij, voor zover mogelijk, voor vervanging.  

• De partijen informeren elkaar over de eigen activiteiten en initiatieven die van belang 

(kunnen) zijn voor het functioneren van de keten voor de aanpak van 

ouderenmishandeling. 

• Gedurende de looptijd van het convenant vervult Veilig Thuis de rol van voorzitter. De 

voorzitter verzorgt de agenda voor de vergaderingen, zorgt voor een locatie (bij een van de 

partners), en houdt een lijst bij van deelnemers van de stuurgroep. De ketenpartners 

maken (roulerend) de notulen van de stuurgroep. 

 

9) Bescherming persoonsgegevens 

 

Om tot een effectieve aanpak van ouderenmishandeling te komen, is uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen meerdere partijen soms noodzakelijk. Partijen nemen de hiervoor 

geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen (o.a. AVG, WGBO) in acht.  

 

10) Netwerkpartners 

 

Naast de convenantpartners zijn ook andere partijen belangrijk voor de aanpak van huiselijk 

geweld. Bijvoorbeeld banken, notarissen, kerken, welzijnsorganisaties, etc. Deze partijen 

kunnen een belangrijke rol hebben als signaleerder en als toeleider naar hulp en maken 

onderdeel uit van de gehele aanpak van ouderenmishandeling.  

 

11) Uitbreiding convenantpartners 

 

Tussentijds kunnen nieuwe partijen toetreden tot dit convenant. Een schriftelijk verzoek hiertoe 

wordt beoordeeld door de stuurgroep. Nieuwe partijen kunnen zich middels een te 

ondertekenen bijlage aansluiten bij het convenant. 

 

12) Financiën 

 

• Personele kosten 

Alle convenantpartijen bekostigen zelf betreffende medewerkers en zorgen voor deelname in 

de stuurgroep, deelname aan de lokale alliantie en aanstellen van een aandachtsfunctionaris . 

 

• Materiële en PR-kosten 

Materiële kosten worden betaald door de gemeente. De gemeente heeft hiertoe een budget 

beschikbaar (vanuit regionale middelen). Bewaking van dit budget verloopt via de 

vertegenwoordiger vanuit de gemeente. 

 

13) Looptijd 

De looptijd van het convenant is gelijk getrokken aan de looptijd van de regiovisie, zodat wij 

hier goed op aansluiten. Het convenant eindigt op 1 januari 2024. Uiterlijk 3 maanden voor het 

af lopen van het convenant treden de convenantpartners in overleg over de voortzetting / 

aanpassing van het convenant.  
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Ook kan het convenant in overleg met de convenantpartners tussentijds worden gewijzigd op 

basis van een evaluatie of als daartoe noodzaak is vanwege bijvoorbeeld gewijzigde wettelijke 

kaders. 

 

14) Opzeggen 

 

Elke convenantpartner kan dit samenwerkingsconvenant opzeggen. Voor opzegging is een 

redelijke opzegtermijn van kracht van minimaal 6 maanden. Opzeggen gebeurt schriftelijk, met 

opgaaf van redenen, bij de voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep informeert de andere 

ketenpartners over de opzegging en de redenen hiervoor. De uittredende partij heeft geen 

recht op enige vergoeding. 

 

  

15) Evaluatie  

 

Het convenant wordt geëvalueerd als de stuurgroep daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een signaal van een van de partijen. De stuurgroep brengt in elk geval jaarlijks 

een evaluatierapport uit aan de gemeente, de adviesraad sociaal domein Hoeksche Waard en 

aan de raden van bestuur/directies van de convenantpartners. 

Monitoring verloopt landelijk via het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit kan in de 

evaluatie meegenomen worden.  

 

 

 


