
 

 

 

 

Ouderen in Maastricht-Heuvelland en de Westelijke 

Mijnstreek in Veilige Handen  

 
In Zuid-Limburg hebben de gemeenten in navolging van de landelijke ontwikkelingen sinds 

2012 de strijd aangebonden tegen ouderenmishandeling. De centrumgemeenten Maastricht 

en Heerlen hebben de aanpak van 

ouderenmishandeling zelfs tot speerpunt gemaakt. 

De wethouder ouderenzorg van Maastricht  is 

ambassadeur van het thema. Met het project 

“Ouderen in Maastricht-Heuvelland en Westelijke 

Mijnstreek” in Veilige Handen heeft de gemeente 

Maastricht het initiatief genomen om de aandacht  

voor de aanpak van ouderenmishandeling te 

verbreden en verdiepen. De gemeente Heerlen volgt 

in 2017. Het project bestaat uit vier onderdelen die 

onderling met elkaar verband houden. 

 

Het Taboe Doorbreken 

De signaalkaart ouderenmishandeling die verspreid is onder sleutelfiguren en ketenpartners, 

de nieuwe website van Veilig Thuis Zuid-Limburg waar ouderenmishandeling een duidelijke 

plek heeft, 54 voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers en professionals, artikelen in lokale 

en regionale bladen zijn (communicatie)middelen die ingezet zijn om aandacht te vragen 

voor de problematiek bij burgers en professionals.    

54 Ouderenbonden, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties en overige maatschappelijke 

organisaties hebben het onderwerp omarmd en sleutelfiguren zijn geschoold om het 

bewustwordingsproces in gang te zetten en signalering van ouderenmishandeling bij de 

doelgroep ouderen onder de aandacht te brengen. 

 

Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam   

Diverse organisaties die vallen onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling hebben ondersteuning ontvangen bij de 

implementatie en borging van de meldcode. Het advies vanuit 

Veilig Thuis is om binnen organisaties aandachtfunctionarissen 

aan te stellen en op te leiden. Zij kunnen vervolgens middels 

train-de-trainer het eigen personeel scholen en zorgen voor 

borging van de meldcode.  

 

Twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst ouderenmishandeling waar  

aandachtfunctionarissen van 69 organisaties aan deelnemen.  

http://veiligthuiszl.nl/wp-content/uploads/2016/10/Signaalkaart-ouderenmishandeling.pdf
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Er wordt jaarlijks een thema bijeenkomst georganiseerd, de tweede bijeenkomst staat in 

het teken van casuïstiekbespreking en het delen van best-practices. 

Naast de aanpak ouderenmishandeling en de meldcode is ook de leidraad “Veilige 

zorgrelatie” onderwerp van verdieping geweest in de diverse bijeenkomsten. 

 

Ouderenmishandeling is onderwerp geweest de refereerbijeenkomst van de Academische 

Werkplaats Limburg waar het onderwerp vanuit de praktijk, beleid en de wetenschap werd 

benaderd.  

 

Voorkomen ontspoorde mantelzorg 

Voorkomen van ontspoorde mantelzorg is onder de aandacht 

gebracht van mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, sleutelfiguren 

van senioren- en wijkplatforms en allochtone groepen. Ontspoorde 

mantelzorg is ook bij professionals als onderwerp meegenomen in 

voorlichtingsbijenkomsten en scholing. In 2017 zal dit onderwerp het 

thema van de  netwerkbijeenkomst zijn.  

 

Bij Veilig Thuis zijn aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling aangesteld die zorgen 

voor een verdieping van onder andere dit aandachtsgebied. Daarnaast hebben de overige 

medewerkers van Veilig Thuis deskundigheidsbevordering gehad over de diverse vormen 

van ouderenmishandeling.         

 

Voorkomen financiële uitbuiting 

Diverse partijen in Zuid-Limburg die te maken krijgen met financieel misbruik van ouderen, 

waaronder notarissen, banken, bewindvoerders, Mentorschap Limburg, Kredietbank, 

gemeenten, politie, OM en Veilig Thuis slaan de handen ineen en zijn bezig met het maken 

van samenwerkingsafspraken die worden vastgelegd in de 

“Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Zuid-Limburg”. De 

Alliantie staat open voor andere partijen die zich hierbij willen 

aansluiten.  

 

Het thema van de netwerkbijeenkomst in het najaar van 2016 

was financieel misbruik. Een medewerker van de bank, een 

notaris, Mentorschap Limburg en Veilig Thuis hebben gezamenlijk 

deze bijeenkomst vormgegeven. Centraal thema was preventie, vroegsignalering en 

stoppen van financieel misbruik en hoe te handelen bij een vermoeden.  

 

De betrokken partijen vallen niet allemaal onder de Wet verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling maar zijn toch bezig met het scholen van hun medewerkers 

om in een vroegtijdig stadium de problematiek te signaleren.   

Professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij financiële hulpverlening of ondersteuning 

hebben scholing gehad over signalen van financieel misbruik van ouderen.   
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