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Voorwoord 

 

Het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ heeft goede resultaten opgeleverd voor 

de bescherming van kwetsbare ouderen tegen mishandeling en misbruik. De Regionale 

Stichtingen Mentorschap (RSM) kwamen in de praktijk al situaties van mishandeling 

tegen, bijvoorbeeld ontspoorde mantelzorg, financiële uitbuiting en/of (dreigende) 

verwaarlozing. Het project heeft bereikt dat de al aanwezige deskundigheid over de 

aanpak verder vormgegeven is en dat er meer bekendheid voor de rol van mentorschap 

is gegenereerd.  

 

Om te zorgen dat mentoren voldoende toegerust zijn voor hun taak is in het project 

allereerst gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Dat heeft een inhoudelijke verdieping 

opgeleverd, waardoor de kwetsbare ouderen, waarvoor mentorschap zich inzet, betere 

bescherming kan worden geboden. 

Om de daadwerkelijk inzet van mentoren te realiseren bij situaties van mishandeling is 

gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van mentorschap en de rol van mentoren 

bij het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling. 

Hierbij zijn twee sporen gevolgd: betere contacten tussen de RSM en de Steunpunten 

Huiselijk Geweld en een grotere bekendheid bij (centrum)gemeenten en overige 

relevante ketenorganisaties. 

De Steunpunten Huiselijk Geweld zijn per 1 januari 2015 onderdeel geworden van de 

organisatie Veilig Thuis, daarom wordt in dit verslag verder gesproken over Veilig Thuis 

(VT). Veilig Thuis heeft van de gemeenten de regierol gekregen bij de aanpak van 

huiselijk geweld en is daardoor een belangrijke samenwerkingspartner voor de Regionale 

Stichtingen Mentorschap. Er is gedurende het project bereikt dat de RSM door de meeste 

VT gezien worden als ketenpartner bij de aanpak ouderenmishandeling. 

 

In de loop van het project zijn er verschillende ontwikkelingen geweest bij de 

gemeenten. Er hebben drie transities plaatsgevonden waarbij per 1 januari 2015 taken 

van het Rijk naar de gemeenten zijn overgegaan. Een van de transities betreft de 

overheveling van zorgtaken van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) 2015. Daarnaast hebben alle gemeenten een verantwoordelijkheid gekregen bij 

de aanpak van huiselijk geweld, waarbij de centrumgemeenten vrouwenopvang een 

regiefunctie blijven vervullen. 

Enerzijds bood dit gelegenheid voor Mentorschap om zich te profileren als partij voor 

vertegenwoordiging en bescherming van kwetsbare mensen, zoals bij 

ouderenmishandeling. 

Anderzijds heeft de grote werkdruk bij gemeenten er wellicht toe geleid dat nog zeker 

niet overal de aandacht aan de mogelijke rol van mentorschap wordt besteed die het 

verdient. Dit behoeft nog de nodige uitwerking.  

 

Het project heeft erin geresulteerd dat mentoren nu beter staat zijn om op een 

systematische manier hun rol te vervullen bij de aanpak van ouderenmishandeling en dat 

hiervoor meer erkenning vanuit de omgeving is. In het belang van de kwetsbare mensen 

waarvoor mentorschap werkt willen we deze ontwikkeling verder voortzetten.  

Een aantal aandachtspunten hiervoor is aan het eind van het verslag opgenomen.  
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Wij willen iedereen die aan de goede resultaten heeft bijgedragen zeer bedanken. 

 

Mede namens de stuurgroep van ‘Met mentorschap in veilige handen’ 

en bestuur Mentorschap Nederland, 

 

 

Nico Heinsbroek, 

directeur 
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1. Inleiding 

 

Het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ is een project in het kader van het 

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van VWS, dat beoogt 

ouderenmishandeling te bestrijden. Het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ is 

gestart in januari 2013 en afgerond in april 2015.  

Het project geeft invulling aan punt 8a van het Actieplan, te weten het inzetten van 

mentoren bij de aanpak van ouderenmishandeling.  

Mentoren kunnen een rol vervullen bij het signaleren van mishandeling of spelen een rol 

bij de aanpak van mishandeling nadat deze door anderen is gesignaleerd. In beide 

gevallen vertegenwoordigen en beschermen mentoren hun cliënt, zodat de mishandeling 

stopt en/of niet opnieuw begint. Mentoren vervullen geen rol als crisismanager, maar 

zorgen dat mishandeling zo goed mogelijk wordt aangepakt en zijn hierbij 

gesprekspartner van de hulpverleners. 

 

Deze eindrapportage is vooral bedoeld voor de coördinatoren van alle Regionale 

Stichtingen Mentorschap, opdat de resultaten van het project in de toekomst gebruikt 

worden om de cliënten van Mentorschap zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen 

mishandeling en misbruik. Daarnaast geeft dit rapport aan belangstellende derden een 

beeld van hoe Mentorschap werkt aan de aanpak van mishandeling. 

 

De opbouw van het rapport is als volgt:  

In hoofdstuk 2 worden de beoogde resultaten samengevat.  

Hoofdstuk 3 doet verslag van de activiteiten en resultaten tijdens de projectperiode.  

In hoofdstuk 4 worden, deels aan de hand van good practices, aandachtspunten voor de 

praktijk en het beleid beschreven. 
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2. Beoogde resultaten 

 

Hoofddoel van het project is het versterken van de ontwikkeling en implementatie van de 

mogelijke rol van mentoren bij het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling.  

Hieruit volgen nader benoemde doelen met daarbij de resultaten per doel, conform het 

projectplan. 

 

Doelstelling 1: 

Vergroten van de deskundigheid van vrijwillige mentoren bij het signaleren van en het 

handelen bij ouderenmishandeling om de (dreigende) mishandeling te laten stoppen 

en/of schade te beperken. 

 

Resultaten einddatum project: 

 

 Er is een meldcode ontwikkeld en het gebruik ervan geborgd d.m.v. invoering in het 

kwaliteitssysteem van de regionale stichtingen. 

 

  Er is in het scholingsprogramma voor (aspirant) mentoren, dat overal wordt gebruikt, 

de nodige scholing ingebouwd, gerealiseerd en structureel geborgd; d.w.z.  

i. in de startmodule van het modelscholingsprogramma is basale info opgenomen;  

ii. de interactieve handreiking “vrijwilligers tegen ouderenmishandeling” is bij alle 

(aspirant) mentoren bekend, inclusief specifieke aandachtspunten voor 

handelingsperspectieven voor mentoren;  

iii. het scholingsprogramma is versterkt met jaarlijks terugkerende 

themabijeenkomsten en daarvoor gewenst materiaal om dieper op het signaleren 

en handelen in te gaan; 

iv. 75% van alle vrijwilligers die mentor zijn voor een oudere heeft dit 

themaprogramma bijgewoond;  

v. coördinatoren en regio-ondersteuners zijn toegerust voor onderhoud en structurele 

uitvoering van de betreffende programmaonderdelen.  

 

Doelstelling 2: 

Bevorderen van bekendheid en samenwerking met relevante (inter)gemeentelijke 

organisaties en anderen, om te zorgen dat in voorkomende situaties de bijdrage van de 

Regionale Stichting Mentorschap wordt gevraagd en benut om (dreigende) 

ouderenmishandeling te laten stoppen. 

 

Resultaten einddatum project: 

 

 Er zijn door actieve inbreng van ervaringen van Regionale Stichtingen Mentorschap 

(RSM) handreikingen geformuleerd voor samenwerking en afstemming met 

(inter)gemeentelijke organisaties die een rol spelen bij de signalering en aanpak van 

ouderenmishandeling. 

 

 Er zijn op basis van ervaringen in de regio’s en overleg met de expertgroep Curatele, 

Beschermingsbewind en Mentorschap van het landelijke overleg van kantonrechters 
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(LOVCK) handreikingen voor gewenste spoedprocedures (wanneer aan de orde, 

routing).  

 

 De handreikingen zijn aan alle stichtingen gepresenteerd en het merendeel past ze 

toe in hun praktijk. Het merendeel van de RSM heeft met tenminste één 

centrumgemeente in hun werkgebied afspraken die adequate verwijzing en uitvoering 

bevorderen. 

 

 Het merendeel van de beleidsverantwoordelijk wethouders en ambtenaren van de 

centrumgemeenten is bekend met het werk van de RSM in het kader van 

ouderenmishandeling; inclusief de kwaliteitsnormen en mogelijkheden om eventueel 

(vermeend) disfunctioneren van een mentor aanhangig te maken en te laten 

beëindigen. 
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3. Verloop van het project en resultaten 

 

3.1 Algemeen 

 

Het project is in januari 2013 gestart. De eerste fase bestond uit kwartier maken. In deze 

fase is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit Jaap Schrik, Frans Copier, Henny 

Vermolen, Saskia Reinders en Aaf Tiems (zie bijlage 1). Mentorschap Nederland (MN) 

heeft als landelijk bureau de coördinatie, in persoon van directeur Nico Heinsbroek. Per 1 

juni 2013 is Lies Roeleveld aangesteld als projectmedewerker en is daadwerkelijk gestart 

met de uitvoering van het projectplan.  

 

Voor de uitvoering op regionaal niveau heeft MN alle RSM gevraagd deel te nemen aan 

het project. Met 11 belangstellende RSM heeft MN daartoe samenwerkingsafspraken 

gemaakt (zie bijlage 2). Het betreft de RSM in de volgende regio’s:  

 Amsterdam 

 Breda e.o.1 

 Haag en Rijn 

 Limburg 

 Midden Nederland2 

 Midden- en Noordoost Brabant 

 Veluwe3 

 Westelijk Brabant1 

 Zeeland 

 Zuid-Holland Zuid2 

 Zuidoost Brabant 

 

MN heeft de overige RSM steeds op de hoogte gesteld van alle relevante informatie en 

ervaringen in de praktijk zodat ook zij -mogelijk op andere wijze of op een later moment- 

alsnog activiteiten kunnen ontplooien in het toerusten van mentoren en het maken van 

samenwerkingsafspraken in de keten. 

 

 

3.2 Toerusten van mentoren en RSM 

 

De eerste stap in het toerusten van de RSM was het bespreken van de problematiek van 

ouderenmishandeling met RSM. MN heeft daartoe in maart 2013 een voorlichtende 

bijeenkomst georganiseerd voor coördinatoren en bestuursleden en in juni 2013 een 

themabijeenkomst ouderenmishandeling voor coördinatoren, verzorgd door Marianne 

Quax, trainer VWS module Werken met een meldcode. 

 

Voor het vergroten van de deskundigheid van mentoren en coördinatoren4 bij het 

signaleren en aanpakken van mishandeling en misbruik zijn daarna verschillende stappen 

gezet:  

                                           
1 Per 01.01.14 gefuseerd tot RSM West-Brabant  
2 Per 01.07.14 gefuseerd tot RSM Midden Nederland 
3 Per 01.01.15 samengegaan met RSM IJssel-Vecht onder de naam RSM Overijssel Gelderland 
4 Dit kunnen ook regio-ondersteuners zijn.  
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Informatie in de basisreader 

In de basisreader voor (aspirant)mentoren is vanaf voorjaar 2014 informatie opgenomen 

over geweld in afhankelijkheidsrelaties en ouderenmishandeling (zie bijlage 3). 

 

Stappenplan bij (vermoedens van) ouderenmishandeling 

Er is een stappenplan ontwikkeld, gebaseerd op het basismodel Meldcode Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling van het ministerie van VWS, waarin de interactieve 

handreiking ‘Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling’ is verwerkt. Hierbij is feedback van 

leden van de stuurgroep, coördinatoren en mentoren verwerkt. Aan alle coördinatoren 

van de RSM is verzocht het stappenplan te verspreiden onder mentoren.  

Begin 2015 is een schriftelijke evaluatie van het stappenplan gehouden onder mentoren 

en coördinatoren. Uit ruim 150 reacties bleek het een bruikbaar instrument te zijn, dat 

slechts op enkele punten aangepast hoefde te worden.  

Het stappenplan is vanaf voorjaar 2014 opgenomen in de basisreader voor 

(aspirant)mentoren en voorjaar 2015 bijgesteld (zie bijlage 3). 

 

Handreiking voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag van een mentor  

Er is een handreiking opgesteld die voorjaar 2015 aan RSM beschikbaar is gesteld (zie 

bijlage 4). 

Hiermee samenhangend is de gedragscode voor mentoren aangepast, zodat voor 

mentoren duidelijk is welk gedrag gewenst dan wel ongewenst is.5  

 

Risicotaxatie-instrument 

In het kader van het toerusten van mentoren heeft MN een pilot uitgevoerd met het 

risicotaxatie-instrument dat door de Universiteit van Brussel en het Vlaams 

Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling is ontwikkeld. Hieraan hebben vijf 

RSM deelgenomen. De conclusie van deze pilot was dat het instrument niet bruikbaar is 

voor Mentorschap, aangezien de cliënten per definitie kwetsbaar zijn en daarom allen tot 

de hoogste risicogroep behoren. Het instrument voegt geen extra informatie toe. 

 

Themabijeenkomsten 

In alle regio’s zijn voor de mentoren themabijeenkomsten over ouderenmishandeling 

geweest. Deze zijn deels (7x) verzorgd door de projectmedewerker. Verder zijn de 

themabijeenkomsten o.a. verzorgd door diverse trainers en medewerkers van Veilig 

Thuis.6 

Medio 2014 is geïnventariseerd bij de RSM hoeveel mentoren met een oudere cliënt 

geschoold waren op het onderwerp ouderenmishandeling en wat de verwachting was tot 

en met december 2014. Het resultaat van deze inventarisatie was dat reeds 79% van 

deze mentoren geschoold was en dat regionale scholingen in het najaar plus de scholing 

tijdens de Dag van de Mentor een resultaat van meer dan 90% op zou leveren.  

Het onderwerp (ouderen)mishandeling is opgenomen als vast onderdeel in de 

basiscursus voor (aspirant)mentoren, dit is vastgelegd in het scholingsbeleid van MN. 

Aldus zullen in de toekomst alle mentoren geschoold zijn op dit onderwerp. 

                                           
5 Deze wijziging behoeft nog formele vaststelling in de ALV van MN. Het zal hiertoe in oktober 2015 aan de ALV 
worden voorgelegd. 
6 Per 01.01.15 zijn Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling gefuseerd tot 

regionale organisaties Veilig Thuis. 
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Dit betekent dat projectdoelstelling 1.iv (75% van alle vrijwilligers die mentor zijn voor 

een oudere heeft dit themaprogramma bijgewoond), ruimschoots is behaald.  

 

Dag van de Mentor 2014 

De jaarlijkse Dag van de Mentor stond in het kader van het project in het teken van 

bescherming tegen mishandeling en misbruik. Uit een schriftelijke enquête bleek het doel 

van de dag, een leerzame en leuke dag voor de mentoren, ruimschoots te zijn behaald. 

Het thema kreeg o.a. vorm in een interactief theaterstuk, dat goed aansloot bij de 

dagelijkse praktijk van de mentor. Hierbij was veel aandacht voor het stappenplan bij 

(vermoedens van) ouderenmishandeling. Samen met de verschillende workshops heeft 

dit bijgedragen aan de kennis en vaardigheden van mentoren bij de aanpak van 

mishandelingssituaties. 

 

Casuïstiek 

De RSM zijn ondersteund bij vragen rondom casuïstiek. Voorkomende casuïstiek is 

gemonitord en geëvalueerd. Meestal gaat het om situaties waarin naar aanleiding van 

vermoedens van ouderenmishandeling bij hulpverleners of bekenden, en behoefte om de 

situatie te verbeteren, mentorschap werd aangevraagd. 

Soms gaat het om situaties waarin een mentor zelf bij de uitvoering van zijn taken 

ouderenmishandeling signaleerde. 

Een aantal voorbeelden van casuïstiek is opgenomen in bijlage 5.  

 

Algemene toerusting van mentoren  

Er is gedurende het project veel aandacht besteed aan het vergroten van de 

deskundigheid van de mentoren. Uit de evaluatie van het stappenplan bij 

ouderenmishandeling bleken vrijwel alle respondenten zich voldoende toegerust te 

voelen om een situatie van mishandeling te hanteren.  

 

 

3.3 Positionering van RSM in de keten  

 

De positionering van RSM in de keten is door middel van verschillende activiteiten 

vormgegeven. Gewerkt is aan vergroting van de bekendheid van mentorschap in het 

algemeen en de rol die mentorschap kan spelen bij bescherming tegen (dreigende) 

ouderenmishandeling. De focus lag op profilering in het gemeentelijke domein en het 

entameren van samenwerking met (gemeentelijke) ketenorganisaties. 

 

Profilering in het gemeentelijke domein 

Bij de start van het project bleken er vrijwel geen lopende contacten bij gemeenten te 

zijn met de beleidsmedewerkers op het terrein van Welzijn. Om de mogelijkheden en 

voorwaarden voor profilering in het gemeentelijke domein te onderzoeken is in februari 

2014 een werkconferentie georganiseerd voor coördinatoren en bestuurders van RSM.  

De werkconferentie heeft geleid tot het opstellen van een infoblad voor de 

centrumgemeenten (zie bijlage 6) . Dit infoblad bevat enerzijds informatie over 

mentorschap en de betekenis van mentorschap voor de signalering en aanpak van 

(dreigende) ouderenmishandeling en anderzijds over de benodigde financiering van de 
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deelname van RSM aan ketenoverleggen en financiering van de noodzakelijke inzet van 

mentoren in de periode voor de beschikking door de kantonrechter is afgegeven.  

Dit infoblad met bijbehorende standaardbrief voor subsidieaanvraag is door MN naar alle 

RSM gestuurd. MN heeft ondersteuning geboden bij het leggen van contacten met de 

centrumgemeenten en bij aanvraag van subsidies. Het infoblad is door een aantal RSM 

met een subsidieaanvraag naar de regionale centrumgemeenten gestuurd. Dit heeft voor 

enkele RSM geleid tot een verstrekte subsidie (zie verder 4.1.). 

 

In augustus 2014 is wederom een infoblad voor gemeenten opgesteld met een andere 

invalshoek. Dit infoblad speelt in op de grotere verantwoordelijkheid van gemeenten voor 

het ondersteunen van kwetsbare burgers, samenhangend met de invoering van de Wmo 

2015. Hierbij wordt de mogelijke rol van mentorschap bij vertegenwoordiging en 

bescherming van deze kwetsbare burgers en bij mishandeling in huiselijke kring 

beschreven (zie bijlage 7). Dit infoblad is met een aanbiedingsbrief en een folder ‘Met 

mentorschap in veilige handen’ door de RSM, met ondersteuning van MN, gestuurd naar 

alle gemeenten van Nederland.7 Daarmee is een document geboden waaraan door RSM 

kan worden gerefereerd bij het leggen van contacten met gemeenten. 

Vanuit enkele gemeenten is gereageerd op het infoblad. Gezien de lopende 

transitieprocessen en de veelheid aan werkzaamheden die daardoor voor gemeenten 

speelden vanaf de tweede helft van 2014 heeft het infoblad mogelijk niet de nodige 

aandacht gekregen.  

 

Samenwerking met Veilig Thuis8 

De centrumgemeenten hebben Veilig Thuis (VT) de regierol bij de aanpak huiselijk 

geweld gegeven. Daarom is gewerkt aan het bevorderen van de wederzijdse bekendheid 

en samenwerking van RSM en VT. Het doel hiervan was het bevorderen van de inzet van 

mentoren ter bescherming van ouderen waarbij ouderenmishandeling speelt. 

Bij de start van het project was er vrijwel geen samenwerking van RSM met VT.  

Om de bekendheid van Mentorschap bij VT te bevorderen zijn in 2013 door MN enkele 

voorlichtende activiteiten uitgevoerd bij landelijke overlegstructuren rondom 

ouderenmishandeling. 

Om de samenwerking tussen RSM en VT vorm te geven heeft MN in oktober 2013 aan de 

RSM handvatten gegeven hoe dit op te pakken. Hiervan is door een aantal RSM gebruik 

gemaakt. Daarbij heeft MN deelname van RSM aan casuïstiekoverleggen gestimuleerd. 

Deze inspanningen hebben geresulteerd in samenwerking tussen VT en RSM op 

casusniveau, deelname van RSM aan casuïstiekoverleggen en door VT verzorgde 

themabijeenkomsten. In vrijwel alle regio’s van aan het project deelnemende RSM is 

bereikt dat structurele contacten tussen VT en RSM zijn ontstaan.  

Dit heeft geleid tot realisatie van het beoogde doel. 

 

Samenwerking in de pilots Financiële uitbuiting 

Verschillende RSM hebben bijgedragen aan de pilots Financiële uitbuiting die in het kader 

van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ in 7 steden zijn uitgevoerd. In de pilots zijn 

verschillende instrumenten ontwikkeld voor de aanpak van financiële uitbuiting en is 

gewerkt aan ontwikkeling van ketensamenwerking om de bescherming van ouderen 

                                           
7 De folder is bij MN op te vragen. 
8 Zie voetnoot op pagina 6. 
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tegen financiële uitbuiting beter te waarborgen. Hierbij waren onder andere 

hulpverleningsorganisaties, notarissen, banken en bewindvoerders vertegenwoordigd. 

Mentorschap heeft zich hierbij als ketenpartner geprofileerd.  

MN heeft deelgenomen aan de landelijke klankbordgroep van de pilots en neemt ook deel 

in een brede alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’, die wordt gevormd als vervolg op 

de pilots.  

 

Samenwerking kantonrechters en bewindvoerders 

In 2013 is bij een overleg met de expertgroep Curatele, Bewindvoering en Mentorschap 

van het LOVCK gesproken over het tempo van benoeming van mentoren en 

bewindvoerders. Er was overeenstemming over de wenselijkheid van spoedige 

benoeming bij mishandeling en dat daar medewerking aan verleend zou moeten worden. 

Vanuit de expertgroep werd echter aangegeven dat gezien de workload bij de griffie 

snelle afhandeling niet altijd haalbaar is. Gesuggereerd werd dat, als dat niet goed loopt, 

hiervan door RSM melding bij de President van de betreffende rechtbank gedaan kan 

worden.  

In een overleg met enkele bewindvoerders in maart 2015 zijn de mogelijkheden verkend 

van samenwerking tussen bewindvoerders en RSM, met name in de periode voorafgaand 

aan de afgifte van een beschikking (zie bijlage 8).  

 

Voorlichting en PR 

Er zijn verschillende activiteiten geweest om de bekendheid van mentorschap en 

daardoor de inzet van mentorschap bij de aanpak van ouderenmishandeling te 

vergroten: 

 Er is door MN een folder ‘Met mentorschap in veilige handen gemaakt’, die aan 

uiteenlopende organisaties is verstrekt.  

 In de nieuwsbrieven ‘Ouderen in veilige handen’ van VWS is verschillende keren 

aandacht besteed aan het project: in april 2013 een korte aankondiging, in juni 2014 

interviews met de projectmedewerker en een coördinator van RSM Zuid Holland Zuid 

en in december 2014 een verslag van de Dag van de Mentor.  

 In ‘Nieuw Amsterdams Peil’ is een interview met een mentor over 

ouderenmishandeling verschenen. 

 In het magazine ‘Voor nu en later’ is een interview verschenen met de projectleider. 

 Op het landelijke congres ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ in 2013 is door MN 

een workshop over mentorschap verzorgd. 

 Bij verschillende regionale bijeenkomsten heeft MN voorlichting gegeven over 

mentorschap en de rol bij signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling. 

 Op diverse congressen was MN vertegenwoordigd met een leestafel. 

 Op de website van MN is onder ‘Nieuws’ een webdossier over het project opgenomen. 

Tevens wordt bij ‘Informatie voor gemeenten’ verwezen naar de projectinformatie. 
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4. Slotbeschouwing en aandachtspunten 

 

Het project is opgezet om de rol van mentoren bij de aanpak van ouderenmishandeling 

verder te ontwikkelen en daardoor de kwetsbare cliënten van mentorschap meer 

bescherming te bieden.  

Dit is allereerst gebeurd door deskundigheidsbevordering van de mentoren, zodat ze 

goed bekend zijn met de signalen, de aanpak en de nazorg bij situaties van 

mishandeling. Dit onderdeel van het project is met succes afgerond; vrijwel alle 

mentoren met een oudere cliënt zijn inmiddels geschoold op dit onderwerp.  

Daarnaast was het van belang om de bekendheid van mentorschap en de samenwerking 

met relevante organisaties te bevorderen, zodat mentoren ook daadwerkelijk worden 

ingezet in situaties van mishandeling. In de meeste regio’s is de bekendheid van 

mentorschap in de zorgverleningsketen rondom mishandeling sterk toegenomen. Hierbij 

is deelname aan casuïstiekoverleggen met verschillende ketenpartners van essentieel 

belang gebleken. 

Het is een punt van aandacht voor de RSM zich nog verder te profileren in het 

gemeentelijke domein, zodat cliënten in voorkomende gevallen vertegenwoordiging dan 

wel bescherming wordt geboden en de daarvoor noodzakelijke financiering wordt 

verkregen. 

Hieronder worden een aantal aandachtspunten voor de toekomst beschreven, waarbij 

schuingedrukt ter inspiratie een aantal ervaringen zijn opgenomen. 

 

 

4.1 Aandachtspunten voor de praktijk  

 

Borging deskundigheid mentoren 

Gedurende het project zijn vrijwel alle mentoren, die een oudere cliënt hebben, 

geschoold in het signaleren en aanpakken van mishandeling en misbruik. Hierbij is het 

ontwikkelde stappenplan bij (vermoedens van) ouderenmishandeling (zie bijlage 3) een 

belangrijk instrument.  

Om te borgen dat de opgedane kennis in de praktijk wordt gebruikt is het van belang 

hier regelmatig aandacht aan te schenken in themabijeenkomsten, intervisiegroepen en 

bij jaarlijkse evaluatiegesprekken.  

 

Bij Mentorschap Limburg is in de jaarlijkse evaluatie van de coördinator met de 

mentor een standaardvraag opgenomen of er signalen zijn opgemerkt van 

mishandeling of misbruik. Daardoor wordt het bewustzijn van de signalerende rol van 

de mentor geactiveerd.  

 

Interne uitwisseling casuïstiek 

Er is veel ervaring opgedaan met casuïstiek, waaruit blijkt dat mentorschap een 

beschermende rol vervult bij ouderenmishandeling. Een deel van de casuïstiek is 

opgenomen in bijlage 9 om op die manier de kennis over de aanpak van verschillende 

casussen toegankelijk te maken voor alle RSM. Om in de toekomst kennis en ervaringen 

te blijven delen kan meer gebruik gemaakt worden van mentorschap.net en zal MN 

onderling overleg entameren.  
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Financiering casuïstiek ouderenmishandeling 

Als Mentorschap betrokken is bij casussen waar ouderenmishandeling speelt betekent dit 

vaak een meer dan gebruikelijke investering van tijd van de coördinator, waarvoor de 

benodigde financiering ontbreekt. De coördinator besteedt vaak veel tijd aan begeleiding 

van een mentor en er worden vaak al voorafgaand aan de formele benoeming van een 

mentor beschermende activiteiten verricht. In deze gevallen is het aan te raden om extra 

financiering te vragen. 

 

Mentorschap Overijssel Gelderland dient hiervoor in voorkomende gevallen een 

aanvraag in bij de kantonrechter. 

  

Deelname (casuïstiek)overleggen  

In de meeste regio’s is de bekendheid van mentorschap in de zorgverleningsketen 

rondom mishandeling sterk toegenomen. Hierbij is deelname aan (casuïstiek)overleggen 

met verschillende ketenpartners van essentieel belang gebleken. Door een aantal keer 

per jaar met verschillende ketenpartners in overleg te gaan worden de onderlinge 

contacten bestendigd en kan er bij voorkomende gevallen makkelijk worden 

samengewerkt.  

Het deelnemen aan deze overleggen vraagt een tijdsinvestering van de RSM. Het is aan 

te bevelen hiervoor subsidie bij gemeenten aan te vragen. 

 

Mentorschap Midden Nederland heeft bij 5 centrumgemeenten een subsidieaanvraag 

ingediend voor financiering van zowel deelname aan casuïstiek overleggen als extra 

tijd voor oppakken van casussen waar ouderenmishandeling speelt. Hierbij is gebruik 

gemaakt van het infoblad Met mentorschap Veilig Thuis met bijbehorende 

standaardbrief (zie bijlage 6). Dit is opgevolgd door telefonisch contact. 4 

Centrumgemeenten hebben de hele aanvraag gehonoreerd en 1 centrumgemeente de 

deelname aan overleggen. 

  

Samenwerking met bewindvoerders 

Bij financiële uitbuiting is goede samenwerking van mentorschap en bewindvoering van 

groot belang omdat financiële uitbuiting vaak gepaard gaat met ontbreken van goede 

zorg of toezicht daarop. Vaak moet in deze casussen snel gehandeld worden om 

resterende financiële middelen of waardevolle goederen veilig te stellen. Dat betekent 

dat dit voorafgaand aan de formele benoeming tot bewindvoerder dan wel mentor kan 

zijn. 

 

De coördinator van Mentorschap West-Brabant bezoekt na een zorgwekkende  

melding met een vaste bewindvoerder de betreffende cliënt. De bewindvoerder richt 

zich o.a. op het openen van een bankrekening via een volmacht, veiligstellen van 

goederen, oversluiten van een testament; de coördinator zorgt voor eerste 

levensbehoeften, zo nodig de aanvraag van andere zorg of huisvesting en algemene 

ondersteuning. 
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4.2 Aandachtspunten voor regionaal beleid 

 

Bijdrage mentorschap aan preventief beleid 

Door profilering in het gemeentelijke domein kan er bij de uitvoerende organisaties meer 

bekendheid komen voor de rol en werkwijze van mentorschap bij mishandeling zodat 

mentorschap vaker wordt ingezet en cliënten beter vertegenwoordigd en beschermd 

worden. Dit speelt met name een rol in de ambulante zorgverleningsketen. Door te 

investeren in persoonlijk contact met beleidsmedewerkers en bestuurders op het gebied 

van zorg en welzijn kan bereikt worden dat er beleid komt waarin mentorschap wordt 

opgenomen. 

 

Mentorschap Amsterdam heeft door intensief contact met twee gemeenteraadsleden 

bereikt dat op basis van een initiatiefvoorstel beleid wordt ontwikkeld om de rol van 

mentorschap bij vertegenwoordiging en bescherming van kwetsbare mensen te 

verduidelijken. De beleidspunten zijn: 

a. ervoor zorg te dragen dat medewerkers van wijkzorgteams, Wmo-loketten, 

kwartiermakers, cliëntondersteuners en andere professionals in zorg en welzijn 

toegerust zijn met schriftelijke en online informatie passend binnen 

informatiesystemen die worden ontwikkeld over mentorschap; 

b. een stappenplan op te nemen in de werkprotocollen van deze professionals: 

i. hoe te signaleren dat mensen niet de eigen belangen kunnen behartigen; 

ii. wie namens de cliënt kan optreden als vertegenwoordiger; 

iii. handvatten over hoe een aanvraag mentorschap in te dienen. 

c. burgers te informeren over hoe zij kunnen borgen dat hun zorgbelangen 

worden behartigd op een manier die zij zouden willen wanneer zij dat zelf 

onvoldoende (meer) kunnen bijvoorbeeld door mentorschap. 

d. de afstemming met jeugdzorg te regelen opdat kinderen die volwassenen 

worden (18+) en die voor wie een vertegenwoordiger nodig is, deze ook 

daadwerkelijk krijgen; 

e. zorg te dragen voor afstemming van het beleid op het terrein van “Veilig 

Thuis”, zodat waar nodig ouderen die te maken hebben met mishandeling 

herkend worden en een mentor kunnen krijgen die hen beschermt. 

Mentorschap Amsterdam brengt hiervoor voorstellen in bij de gemeente, die verwerkt 

worden in een uitvoeringsplan dat in het najaar van 2015 gereed zal zijn. 

  

Verdere profilering in het gemeentelijke domein  

Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is meerdere malen overleg 

geweest over de ondersteuning door de VNG bij mogelijke profilering van mentorschap in 

het gemeentelijk domein. Dit bleek een moeilijk punt te zijn.  

In het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ is in 2014 bij 

centrumgemeenten een inventarisatie naar het beleid bij ouderenmishandeling gedaan. 

Hieruit bleken zij de aanpak van ouderenmishandeling steeds belangrijker te vinden. De 

rol van mentorschap hierbij werd niet speciaal benoemd.  

In 2014 zijn Regiovisies opgesteld in het kader van de ‘RegioAanpak Veilig Thuis’. In 

deze Regiovisies worden regionaal afspraken tussen gemeenten gemaakt over de 

besteding van middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan centrumgemeenten voor het 

aanpakken van geweld in huiselijke kring. Momenteel worden uitvoeringsplannen van de 
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Regiovisies gemaakt. In die plannen kan worden opgenomen hoe Mentorschap kan 

bijdragen aan de aanpak van ouderenmishandeling.  

Om mentorschap meer op de kaart te zetten bij gemeenten lijkt het persoonlijk contact 

met beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden, wethouders de beste ingangen te 

bieden. Dit kost veel tijd, waarvoor zo mogelijk bestuurders van RSM en/of vrijwilligers 

kunnen worden ingezet. 

 

 

4.3 Aandachtspunten voor landelijk beleid 

 

Voor verdere ontwikkeling en borging van de resultaten van het project zal MN zich waar 

mogelijk inzetten voor het volgende:  

 

 Deelnemen aan de beoogde landelijke alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’.9 Deze 

alliantie beoogt o.a. de samenwerking in regionale netwerken te versterken en uit te 

breiden en kennis en ervaringen te delen om ouderen tegen financiële uitbuiting en 

daarmee samenhangende andere vormen van ouderenmishandeling te beschermen. 

MN zal hierin de rol van mentorschap verder profileren en bevorderen dat 

mentorschap vertegenwoordigd is in regionale netwerken. 

 Bevorderen dat preventief aan bescherming wordt gewerkt door te stimuleren dat 

mensen, vooruitlopend op kwetsbaarheid en wilsonbekwaamheid, zelf regelen dat hun 

belangen worden vertegenwoordigd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een 

levenstestament of zorgtestament10 en de mogelijkheid dat RSM hierbij de rol van 

gevolmachtigde of toezichthouder vervult.  

 Verder ontwikkelen van de samenwerking met bewindvoerders. 

 Onderzoeken of de in het project opgedane kennis en ervaringen, o.a. met 

deskundigheidsbevordering, samen met beroepsmentoren verder kunnen worden 

doorontwikkeld.  

 Stimuleren dat de kennis en ervaring die is opgedaan met het project niet alleen voor 

de doelgroep ouderen, maar ook voor de andere doelgroepen van mentorschap 

gebruikt kan worden. 

 

                                           
9 Deze alliantie is een vervolg op het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Behalve het thema financieel 
misbruik zijn de andere thema’s voor het vervolg van het Actieplan ontspoorde mantelzorg en 
handelingsverlegenheid. Ook hieraan wil MN zo mogelijk een bijdrage leveren. 
10 Voor levenstestament zie www.hetlevenstestament.nl; voor zorgtestament zie www.netwerkrondom.nl.  

http://www.hetlevenstestament.nl/
http://www.netwerkrondom.nl/

