
 

Over MOVISIE 
MOVISIE is hét landelijke 
kennisinstituut en adviesbureau 
voor toepasbare kennis, adviezen 
en oplossingen bij de aanpak van 
sociale vraagstukken op het 
terrein van welzijn, participatie, 
sociale zorg en sociale veiligheid. 
Onze activiteiten zijn 
georganiseerd in vijf actuele 
programma’s: effectiviteit en 
vakmanschap, participatie en 
actief burgerschap, sociale zorg, 
huiselijk en seksueel geweld en 
gebiedsgericht werken. Onze 
ambitie is het realiseren van een 
krachtige samenleving waarin 
burgers zoveel mogelijk 
zelfredzaam kunnen zijn. 
 
 
Het MOVISIE Trainingsbureau 
Ieder jaar organiseert het 
MOVISIE Trainingsbureau een 
actueel aanbod van trainingen, 
studiedagen en congressen. Een 
uitstekende manier om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen in uw vakgebied 
en uw deskundigheid te 
bevorderen. Kijk voor meer 
informatie over deze en andere 
trainingen ook op 
www.movisie.nl/trainingen. 
 
 
ISO 9001 normering 
Kwaliteit zonder winstoogmerk 
MOVISIE heeft betrokken, alerte 
en inventieve professionals in 
dienst die met beide benen stevig 
in de maatschappij staan en die 
vernieuwing niet schuwen. Wij 
werken zonder winstoogmerken 
hebben daarbij kwaliteit hoog in 
het vaandel staan. Daarvoor 
hebben we een kwaliteitssysteem 
ingevoerd dat voldoet aan de ISO 
9001 normering. 
 
 
CRKBO 
MOVISIE is geregistreerd in het 
Centraal Register Kort Beroeps 
Onderwijs (CRKBO). 
 

 Maatwerktraining 

Een voorlichting opzetten voor ouderen of 
vrijwilligers: hoe doet u dat? 
 
Deze voorlichting heeft als doel om deelnemers te laten beseffen dat 
ouderenmishandeling bestaat, wat het is, welke verschijningsvormen 
er zijn en wat men als oudere dan wel naaste(n) kan doen om zichzelf 
en of anderen te beschermen. Ook weten deelnemers na afloop hoe 
en waar ze hun zorgen kunnen omzetten in een melding. 

 
Voorlichting voor ouderen 
Een voorlichting voor ouderen kan als volgt opgebouwd worden: 
 
Programma voor één dagdeel: 
 

 Welkom, voorstel ronde, introductie van het thema en het 
programma 

 Vertonen DVD fragment over psychische mishandeling of 
ontspoorde zorg, dit zijn de meest direct herkenbare vormen van 
ouderenmishandeling. 

 Gesprek over het fragment aan de hand van vragen: 
- Hoe heb je naar de film gekeken? 
- Wat raakt je? Wie wil er iets over kwijt? 
- Herken je deze situaties? 
- Eventueel kan dit eerst in kleine groepen en daarna 

samenvattend plenair uitgewisseld worden. 

 Informatie over uitingsvormen van ouderenmishandeling en de 
glijdende schaal (zie b.v. Stappenplan ontspoorde mantelzorg, 
Storms 2012). 

 Tonen DVD fragment over fysieke mishandeling of financieel 
misbruik. 

 Gesprek over het fragment: 
- Wat kun je doen als je vermoedt dat er sprake is van 

ouderenmishandeling/ontspoorde zorg in je naaste omgeving? 
- Hoe en waar kun je hulp zoeken of vragen? (voor de ander en 

voor jezelf). 

 Afronding en evaluatie: Hoe heb je deze bijeenkomst ervaren? Ga je 
ergens mee aan de slag nu je deze informatie over 
ouderenmishandeling hebt gekregen? 

 Nazorg en afronding: wijzen op het Steunpunt Huiselijk 
Geweldadvies en schriftelijke informatie uitdelen (visitekaartje of 
folder). 

 
Materialen: 

 DVD en handleiding 

 Folder en kaartjes van Steunpunt Huiselijk Geweld. 
 
Locatie: 
Kies een zaal in de buurt, wijk- of zorgcentrum, toegankelijk voor minder 
valide mensen. 

 
 
 
 

http://www.movisie.nl/trainingen
http://www.movisie.nl/publicaties/stappenplan-handelen-ontspoorde-mantelzorg-concept
http://www.movisie.nl/publicaties/ouderenmishandeling-dvd-handleiding
http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulp-biedt/hulpverlening/steunpunten


 

 
Vrijwilligers die actief zijn in zorg en welzijn kunnen actief zijn in 
zorginstellingen of ouderenwelzijn of zelf mantelzorg verlenen of 
mantelzorgers ondersteunen. Een voorlichting over 
ouderenmishandeling voor vrijwilligers heeft als doel om hen bewust 
te maken. Ze leren (h)erkennen dat ouderenmishandeling bestaat, 
welke verschijningsvormen er zijn en hoe je die signaleert. Ook weten 
vrijwilligers na afloop waar het geweld gemeld kan worden, binnen de 
instelling waar ze actief zijn en/of bij het meld- en adviespunt huiselijk 
geweld. 
 
Voorlichting voor vrijwilligers 
Een voorlichtingsprogramma voor vrijwilligers over ouderenmishandeling 
kan als volgt opgebouwd worden: 
 
Dagdeel 1 

 Introductie over het doel en de werkwijze van de training 

 Kennismaking en afspraken over vertrouwelijkheid persoonlijke 
inbreng 

 Inventariseren leerwensen en haalbaarheid in relatie tot het doel van 
de voorlichting Inleidende oefening: Belemmeringen om te 
signaleren (zie: Voorbeelden van oefeningen en opdrachten) 

 Onderwijs leergesprek: Welke belemmeringen spelen en hoe kan je 
deze belemmeringen ombuigen naar acties of anders denken? 

 Informatie over verschijningsvormen van ouderenmishandeling en de 
glijdende schaal (zie Stappenplan ontspoorde mantelzorg). 

 DVD deel 1 fragment mantelzorger tonen met opdracht: Welke 
gevoelens en gedragingen signaleer je bij de mantelzorger (de 
pleger) en het slachtoffer? 

 Onderwijsleergesprek: over de thema’s die spelen bij 
ouderenmishandeling (schuld en schaamte, loyaliteit, afsluiten van 
emoties, angst en agressie). Hoe kan de mantelzorger worden 
verlicht? 

 Evaluatie en afsluiting dagdeel 1 
 
Dagdeel 2 

 Opwarmer: wat is je bijgebleven van dagdeel 1? 

 DVD fragmenten tonen met de opdracht: Welke signalen zie je bij de 
pleger en welke signalen zie je bij het slachtoffer? 

 Onderwijsleergesprek: inventarisatie van de signalen, bijstellen 
verkeerde informatie of interpretatie van signalen. 

 Oefenen met afgeven van signalen (in groepjes). 

 Wat is jouw taak als vrijwilliger? Hoe informeer je de coördinator of 
een profesionele medewerker over de situatie van 
oudermishandeling? Wat doe jij bij blijvende zorgen, hoe bespreek 
je die met de vrijwilligerscoördinator, of aandachtsfunctionaris, of 
maatschappelijk werker? 

 Informatie over de functie en taken van het Steunpunt Huiselijk 
Geweld, hoofdzaken van de sociale kaart voor ouderen. 

 Evaluatie en afsluiting. 

 Nazorg: bieden in de vorm van schriftelijke informatie of 
telefoonnummer van het Steunpunt Huiselijk Geweld. 

 
Materialen: 

 DVD en handleiding, flipover en papier. 

 Schriftelijke informatie: folder of factsheet ouderenmishandeling, 

http://www.movisie.nl/publicaties/stappenplan-handelen-ontspoorde-mantelzorg-concept
http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/voor-wie-hulp-biedt/hulpverlening/steunpunten
http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/ouderenmishandeling


 

kaartje meldcode huiselijk geweld, informatie over het Steunpunt 
Huiselijk Geweld. 

 Toolkit vrijwilligers tegen ouderenmishandeling (Verwey-Jonker 
Instituut, 2012). 

 

Locatie: 

Wijkcentrum, ruimte in een zorginstelling of gemeentehuis. 

 
  Resultaat 

Deze voorlichting heeft als doel om deelnemers te laten beseffen dat 

ouderenmishandeling bestaat, wat het is, welke verschijningsvormen er zijn 

en wat men als oudere dan wel naaste(n) kan doen om zichzelf en of 

anderen te beschermen. 

 

Doelgroep 

Vrijwilligers / professionals in de zorg 

 

Meer informatie 

Heeft u belangstelling voor deze training? Wilt u meer informatie? Neem 

vrijblijvend contact op met het MOVISIE Trainingsbureau: 030 789 21 12 of 

trainingsbureau@movisie.nl. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/vergrijzing/vrijwilligers_tegen_ouderenmishandeling

