
 

                                                                                  

                                                  Uitnodiging: 

                                        Netwerkbijeenkomst: 

                                        Veilig oud worden en blijven 

                      MAANDAG 18 JUNI VAN 13.00-17.00 uur 

                                            In de Zilveren Toren 

                                             Stationsplein 51-53 
Voor wie? 
Voor professionals, vrijwilligers en andere actieve bewoners,  die voor en met ouderen werken in 

Amsterdam Centrum en Zuid en voor alle anderen die belangstelling hebben voor dit thema. 

 

Waarover? 

Jaarlijks wordt in juni internationaal aandacht gevraagd voor het signaleren, stoppen en voorkomen van 

ouderenmishandeling.  Naar schatting 1 op de 20 ouderen in Nederland krijgen te maken met misbruik.  

In het Centrum en Zuid wonen veel ouderen.  Ouderenmisbruik is een onderschat probleem. Daarom 

grijpen wij deze middag aan om aandacht te vragen voor veilig oud worden en zijn.  Wat is daar voor 

nodig? 

 

Programma:  

13.00-13.15 uur             ontvangst met koffie en thee 

13-15-13.30 uur             opening door moderator Rogier Willems, ouderenadviseur Centram 

 

13.30-14.30 uur             workshop 1: Voorkomen  van ontsporing van zorg aan dementerenden door  

                                             Nilke Duinkerken van Ergo Dichtbij 

                                             workshop 2: Best practises: aanpak van ouderenmisbruik in de praktijk door  

                                             Maria Wegter en Nanette van Steensel van der Aa van Amstelring 

 

14.30-14.45 uur             pauze 

 

14.45-15.45 uur             workshop 3: Het vlaggensysteem en misbruik van ouderen: een goede 

                                             combinatie? door Marcel Vroomen 

                             workshop 4: Bescherming tegen financieel misbruik door Richard van der  

                             Meulen , bewindvoerder bij Rappórt Bi 

 

15.45-16.00 uur             terugblik en afspraken voor de toekomst 

16.00-16.30 uur             afsluiting met een spetterende workshop van Dance Connects door Floortje  

                                             Rous 

16.30-17.00 uur             drankje en een hapje 

 

Aanmelden:   

Dian Mekkes, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Centrum, 

dian.mekkes@centram.nl, M 06 – 47 02 35 54    

Joke Raak, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Oost en Zuid,  

JRaak@dynamo-amsterdam.nl, M 06 17 59 15 54. 

 



 

Toelichting op de workshops: 

 

 

Deelnemers kunnen ter plekke een keuze maken in de workshops 1 en 2 die voor de pauze 

plaatsvinden en de workshop 3 en 4 die na de pauze plaatsvinden. 

 

Workshop 1:  Voorkomen van ontsporing van mantelzorg aan ouderen met dementie 

Goede mantelzorg kan, onder meer door overbelasting, onwetendheid, onmacht of compassiemoeheid 

sluipenderwijs omslaan  in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Dit gebeurt 

onder meer bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen. EDOMAH: Ergotherapie bij Ouderen met 

Dementie en hun Mantelzorgers  Aan Huis is gericht op het verbeteren van de vaardigheden van de 

oudere met dementie en de mantelzorger. Nilke Duinkerken van Ergo Dichtbij geeft een toelichting op 

het programma en geeft tips hoe de communicatie met dementerende kan worden verbeterd. 

 

Workshop 2:  Best practises:  aanpak van ouderenmisbruik in de praktijk                                                       

Wat waren de signalen van financieel misbruik, lichamelijk en psychisch geweld?  Wie heeft de signalen 

opgepakt? Welke acties zijn daarna ondernomen en door wie?  Door Maria Wegter en Nanette Steensel 

van der Aa, werkzaam als maatschappelijk werkers en aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld bij 

ouderen  bij Amstelring.   

 

Workshop 3:   Het vlaggensysteem om ouderenmisbruik te signaleren. Kan dat? 

Het vlaggensysteem is ontwikkeld om seksueel overschrijdend gedrag bij jongeren te constateren. Kan 

het ook ingezet worden om ouderenmisbruik te signaleren? Marcel Vroomen heeft jarenlang  ervaring als 

communicatie – en gedragstrainer en geeft onder andere trainingen in huiselijk geweld en 

kindermishandeling aan professionals in verschillende werksoorten. 

 

Workshop  4:  Bescherming tegen financieel misbruik. 

Helaas worden er jaarlijks veel ouderen slachtoffer van financieel misbruik gepleegd door familie, buren 

of andere verzorgers.   Wat is financieel misbruik? Wanneer kan bewind voering worden ingezet om de 

ouderen financieel te beschermen? Hoe werkt bewind voering in de praktijk. Zijn er andere financiële 

beschermingsmaatregelen. Door Richard van der Meulen, bewindvoerder bij Rappórt Bi. 

                                 

                                                             
 


