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Bijlage 8 

 

Samenwerking mentorschap en beschermingsbewind bij aanpak van 

spoedeisende situaties van ouderenmishandeling/financiële uitbuiting  

 

Handreikingen voor stichtingen mentorschap en bewindvoerders(bureaus)  

werkdocument – april 2015   

 

 

Vooraf 

Mentoren en bewindvoerders spelen bij de aanpak van mishandeling vaak een 

belangrijke rol. 

De betreffende ouderen bevinden zich in een situatie waarin ze niet voor zichzelf kunnen 

opkomen.  

Mentoren kunnen opkomen voor goede zorg en zijn ook bevoegd daar afspraken over te 

maken; een bewindvoerder is bevoegd om iemands geld te beheren. 

Mentoren en bewindvoerders ontlenen deze bevoegdheid aan de benoeming door de 

kantonrechter, die het mentorschap en bewind voor de betreffende persoon kan instellen. 

Maar tussen het verzoek om benoeming en de beschikking kunnen maanden voorbij 

gaan. Terwijl bij signalering van mishandeling juist een snelle aanpak is vereist. 

 

Om te kijken of en hoe mentoren en bewindvoerders direct bij signalering van 

mishandeling, dus vooruitlopend op het benoemingsverzoek en de beschikking, 

mishandeling kunnen helpen aanpakken vond op 26 maart 2015 op initiatief van 

Mentorschap Nederland  in het kader van het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ 

een overleg plaats met enkele coördinatoren van stichtingen mentorschap en 

bewindvoerders, met wie zij geregeld samenwerken en afstemmen. Tijdens dit overleg 

zijn praktijkervaringen en -behoeften uitgewisseld.1 

 

Onderstaande handreikingen zijn hiervan het resultaat. 

 

Het besprokene is samengevat in drie punten: 

1. Hoe kunnen mentor en bewindvoerder (samen) spoedsituaties aanpakken in  

  praktijk? 

2. Wat kunnen mentoren en bewindvoerders doen zodat, als spoed vereist  

  is, de aanpak zal slagen? 

3. Wat kan verzocht worden aan anderen?  

 

Dit stuk is bedoeld als werkdocument, voor stichtingen mentorschap en 

bewindvoerders(bureaus).  

Als er in de toekomst  aanvullende suggesties zijn/komen, kunnen die worden verwerkt.  

 

1. Hoe kunnen mentor2 en bewindvoerder (samen) spoedsituaties 

aanpakken in praktijk? 

 

1.   Samen op bezoek gaan.  

2.   Benoemingsverzoek initiëren. 

3.   Starten met de aanpak.  

                                                           
1 De deelnemers waren: Hilde Blankman, Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland; Jacqueline Herrema, 

Stichting Mentorschap West-Brabant; Arjan Hogervorst,  BilancioBudget Arnhem; Paula Koedoot, Gés Advies 
Tholen; Clementine de Jong, Stichting de Rotonde Rotterdam; Lies Roeleveld en  Nico Heinsbroek Mentorschap 
Nederland. 

 
2 Dit kan zijn een (tijdelijke) mentor, coördinator of regio-ondersteuner 
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Toelichtingen  

 

Ad 1. Samen op bezoek gaan. 

 De praktijk leert dat heel vaak financieel misbruik en tekort aan zorg (en toezicht) 

samengaat.  

De aanpak vraagt daarom veelal om bewind én mentorschap  

 Door samen op bezoek te gaan heb je de mogelijkheid van onderlinge reflectie 

m.b.t. interpretatie van de situatie en beoordeling van de vereiste aanpak en 

urgentie. 

 Samen op bezoek gaan schept een goed vertrekpunt om af te stemmen m.b.t. de 

nodige aanpak. 

 

Ad 2. Benoemingsverzoek initiëren.  

 Als duidelijk is dat het instellen van een mentorschap en/of bewind gewenst is, is 

het goed dat dit zo snel mogelijk wordt aangevraagd. 

De mentor en bewindvoerder kunnen kijken wie de aanvraag kan/wil doen: de 

persoon zelf, een familielid, een zorginstelling of officier van Justitie. 

 Zij kunnen de formulieren meteen voor de aanvrager beschikbaar stellen, inclusief 

bereidverklaringen tot benoeming.  

 Als er al een mentor is benoemd, kan die een bewindvoering aanvragen. 

 In sommige gevallen kan een bewindvoerder zelf bewind aanvragen. De 

voorwaarden hiervoor zijn aanwezigheid van een CIZ indicatie en een goede 

motivatie (ervaring Rechtbank Rotterdam).   

 

Ad 3. Starten met de aanpak.  

 De mentor en/of bewindvoerder kan contact opnemen met de kantonrechter met 

het verzoek om spoedbehandeling. 

De praktijk leert dat een reeds aanwezig goed contact behulpzaam is om de 

kantonrechter te helpen bij de inschatting of spoedbehandeling noodzakelijk is. 

Hoewel de behandeling vaak lang duurt, zijn er ook voorbeelden waarbij direct 

bellen mogelijk is en er binnen enkele dagen of soms zelfs dezelfde dag een 

voorlopige beschikking o.b.v. zaakwaarneming wordt gegeven, waarna m.b.v. 

rapportage van andere bevindingen nader kan worden beschikt. (vergelijkbaar 

met VOTS voor kinderen tot 18 jaar). 

 Vooruitlopend op de ontvangst van een beschikking kunnen de mentor en 

bewindvoerder op eigen initiatief actie ondernemen.  

Dit kan zijn: 

o Bij financieel misbruik: met de cliënt diens bank bezoeken en de cliënt 

helpen om de bank te verzoeken om een ander rekeningnummer te 

openen en daar zijn saldo op over te boeken, zodat de oude rekening niet 

meer (verder) geplunderd kan worden.3  

Voor deze nieuwe rekening kan de bewindvoerder dan een volmacht 

krijgen en leefgeld via de mentor verstrekken. 

NB: Een bankvolmacht voor de bewindvoerder voor de bestaande rekening 

is niet  afdoende, want deze kan door familieleden weer ongedaan worden 

gemaakt. 

o Bij verwaarlozing/zorgtekort: mobiliseren van zorg (huisarts, crisisteam 

GGZ, GGD) of inzetten op opname in zorginstelling. 

 Zo mogelijk kan de cliënt gevraagd worden een  algemene volmacht te tekenen. 

Deze volmacht geeft de persoon van de mentor en/of bewindvoerder een positie 

die helpt om de nodige medewerking te krijgen van de bank en zorgverleners.  

Met een volmacht kan de bewindvoerder geld overmaken naar een andere 

                                                           
3 Het openen van een andere rekening kan niet door een gemachtigde. Alleen door de persoon zelf of 
bewindvoerder (regeling AFM). In praktijk moet dit daarom dus toch door de persoon zelf, ondersteund door 
de beoogd mentor of bewindvoerder.  
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rekening en budgetbeheer opstarten. Ook kunnen er andere sloten op de deur 

gezet worden, met medeweten van de politie.  

Men kan een notaris vragen om de volmacht te legaliseren. Dit bevordert de 

zeggingskracht en getuigt van integriteit.4 

 Als de cliënt niet in staat is om naar de bank te gaan of een volmacht te tekenen 

is er formeel niets mogelijk. De praktijk leert echter dat men soms ook zonder 

machtiging medewerking van derden kan krijgen door duidelijk aan te geven: 

o wat de situatie is die werd aangetroffen en die om aanpak vraagt  

o dat benoemingsverzoek is ingediend bij de rechtbank 

o dat vooruitlopend wel actie (direct) nodig is, en dat de mentor en 

bewindvoerder dit nu samen aanpakken. 

Het vraagt wel doorzettingsvermogen. 

Het is bevorderlijk als men al langer mentor of bewindvoerder is en vaker samen 

vergelijkbare situaties heeft aangepakt. Bekendheid daarmee dwingt respect af en 

medewerking. 

 Post 3 maanden naar de bewindvoerder laten sturen. 

 Melding of aangifte doen bij de politie van ouderenmishandeling.   

 

 

2. Wat kunnen mentoren en bewindvoerders doen, zodat, als spoed  

  vereist is, de aanpak zal slagen? 

 

1. Zorgen dat men elkaar kent: onderhouden van contact om te weten  

  wanneer/waarvoor men een beroep op elkaar kan doen en waarvoor niet. 

2. Bevorderen dat regionale organisaties hen kennen: aan regionale  

   bijeenkomsten deelnemen of zelf organiseren.   

   Zorgen dat er met relevante organisaties zoals GGD, bank,  

   verpleeginstellingen persoonlijk contact is.5    

3.  Contact met rechtbank onderhouden. 

 

 

3. Wat kan verzocht worden aan anderen? 

 

1. Zorginstellingen:  

- serieus nemen van beoogd mentor als vertegenwoordiger op basis  

  van zaakwaarneming, als verzoek aan de rechtbank is gedaan maar  

  er nog geen beschikking is.6 

2. Notariaat:  

- meewerken aan het legaliseren van een volmacht, zodat mentor of  

  bewindvoerder de belangen van de cliënt kunnen behartigen.  

3. Kantonrechters:  

- mentorschap/bewindvoerders als ketenpartner beschouwen, hun  

  bevindingen benutten bij de behandeling van verzoekschriften om  

  (spoed) benoeming; eventueel werken met voorlopige  

  beschikkingen (vergelijk VOTS) bij signalen van ouderen- 

                                                           
4 Een voorbeeld van een volmacht is bijgevoegd. 
 
5 Een goed voorbeeld is er in West Brabant: daar werkt de Stichting Mentorschap West Brabant aan de 
voorbereiding van een rondetafelgesprek/conferentie voor betrokkenen in de regio.   
  
6 Een goed voorbeeld is  een GGZ instelling in West Brabant, die samen met Mentorschap West Brabant een 
protocol heeft opgesteld voor een goede informatievoorziening aan de beoogd mentor, met de nodige 
zorgvuldigheid wat betreft afspraken over geheimhouding  ter bescherming van de  privacy van de cliënt, ook 
als er uiteindelijk geen benoeming mocht plaatsvinden.  
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  mishandeling.  

- afspraken maken over spoedprocedures: bij welke situaties; welke  

  info daartoe aan te leveren aan wie van de rechtbank, opdat waar  

  nodig acute beschikkingen kunnen worden gegeven.7 

4. Gemeenten:  

   - proactief voorlichting geven, bijv. bij 75+ of 80+ een folder in de  

    bus doen met info dat als deze mensen hulp nodig hebben bij  

    financiële zaken (aangifte doen, pinnen) zij niet te makkelijk  

    pincode of Digid moeten geven;    

    daarbij wijzen op mogelijkheden om bij twijfel over goed verloop  

    van hulp uit omgeving contact op te nemen met Veilig Thuis,  

    Stichting Mentorschap en/of Bewindvoerderskantoren.  

   - afspraken maken over bekostiging van de nodige tijdsbesteding in 

   deze vaak tijdrovende spoedeisende situaties, voorafgaand aan  

    benoeming, zodat mentoren en bewindvoerders kunnen helpen. 

  5. Landelijke organisaties (Mentorschap Nederland, BPBI e.a.):  

   - stimuleren/steunen van regionale initiatieven voor ronde tafel- 

    gesprekken/conferenties in (grote) steden (centrumgemeenten)  

    voor de nodige bekendheid en netwerkontwikkeling voor benutting  

    van de mogelijkheden die werden besproken.   

  - werken aan meer mogelijkheden ter preventie: 

    onderzoeken van mogelijkheden voor ontwikkeling en introductie  

    van een vorm van codicil waarin men kan aangeven wie men wil als  

    vertegenwoordiger (op basis van naaste familierelatie, volmacht of  

   via benoeming door de rechter) voor regiehulp en ter bescherming  

    tegen misbruik wanneer men wilsonbekwaam mocht worden.  

    Daarbij zou dan ook onderzocht moeten worden of/hoe zo’n  codicil  

    bij Mentorschap Nederland bekend gemaakt kan worden en voor  

    artsen/zorginstellingen raadpleegbaar, omdat het systeem van  

    volmacht via levenstestament hier niet bevredigend in voorziet.8 

    
Utrecht,  
april 2015 

                                                           
7 Denk bijvoorbeeld aan afspraken over info van onderzoek vanuit Veilig Thuis (of als dit er niet is, toelichting 

waarom)  
 
8 Als follow-up van het Actieplan Ouderen in Veilige handen van VWS worden voorbereidingen getroffen voor 
de start van een Alliantie “Veilig financieel ouder worden” , in welk kader Mentorschap Nederland hiernaar wil 
gaan kijken. 
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Bijlage: voorbeeld volmacht 

 
 

ALGEMENE VOLMACHT 

 

De ondergetekende:   

 

Geboren te,   

 

 

op, 

 

Wonende te   

 

verklaart bij deze volmacht te geven aan: 

 

STICHTING  voor inkomensbeheer 
 

gevestigd te …. 

 

om haar/hem in alle opzichten te vertegenwoordigen  en haar/zijn rechten en belangen 

zonder enige uitzondering,  zo op het gebied van het personenrecht als op dat  van het 

verbintenissenrecht, het zakenrecht, het erfrecht, het fiscaalrecht, het procesrecht en ieder 
ander rechtsgebied waar te nemen en uit te oefenen. 

De ondergetekende geeft expliciet toestemming tot het  overboeken van bedragen van 

haar/zijn rekening(en)  naar de rekening van Stichting ..  ten behoeve van 

inkomensbeheer. 

 

Eerder verleende volmachten komen hiermede te vervallen. 

 

Getekend te …  

 
op . 

 

De heer/mevrouw    

 

 

 

 

 


