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1. Waarom dit infoblad voor gemeenten 

 

Bestrijden huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling 

 

Naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar worden jaarlijks mishandeld1: 

bijvoorbeeld door partners, familieleden of zorgverleners. De overheid wil 

ouderenmishandeling tegengaan, onder andere doordat gemeenten –ondersteund door 

het Rijk- hierop extra actie ondernemen. 

 

Voor gemeenten biedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (de nieuwe Wmo 

die naar verwachting op 1 januari 2015 in werking treedt) een belangrijk kader. Nu nog 

is het vooral de wettelijke taak van gemeenten om opvang te bieden aan mensen die te 

maken hebben gehad met huiselijk geweld. De uitvoering van deze taak is belegd bij 

centrumgemeenten vrouwenopvang. Met de nieuwe Wmo wordt de opdracht van 

gemeenten veel breder: ook het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld krijgt een 

belangrijke plek2. Gemeenten worden verplicht het bestrijden van huiselijk geweld op te 

nemen in de -nieuwe- Wmo beleidsplannen. 

 

Hiertoe heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren ook projecten en programma’s 
ondersteund om gemeenten toe te rusten. Belangrijk hierbij is het programma 

“RegioAanpak Veilig Thuis”, van VNG, VWS en Federatie Opvang, dat beoogt 

centrumgemeenten te ondersteunen bij het formuleren van een eigen regionaal beleid3. 

 

                                                                 
1 Actieplan “Ouderen in Veilige Handen”, VWS, 2011 
2 zie onder meer de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Wmo van  januari 2014, pagina 15, paragraaf 2.3.3. 
3 http://www.regioaanpakveiligthuis.nl/sites/default/files/files/Regiovisie-interactief20-9.pdf. 
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Belangrijk is ook het Actieplan “Ouderen in Veilige Handen” dat beoogt de aanpak en 

preventie van ouderenmishandeling te versterken. Voor deze taak heeft de Rijksoverheid 

vanaf 2012 structureel € 7 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. 
 

Peilers in het nieuwe beleid zijn de nieuw te vormen Advies- en Meldpunten Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling (AMHK’s), die een samenvoeging worden van de 
Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 

(AMK’s). Ketensamenwerking met alle ondersteuningsorganisaties op het terrein van 
geweld in huiselijke kring is een tweede belangrijke peiler.  

 

Een van de mogelijkheden om inhoud te geven aan het beschermen van mensen die te 

maken hebben (gehad) met huiselijk geweld,  is het bevorderen dat er zo nodig voor hen 

een mentor wordt benoemd, om voor hen op te komen en hen te kunnen 

vertegenwoordigen. 

Stichtingen Mentorschap hebben zich hier in het kader van “Ouderen in Veilige Handen” 
extra op kunnen toerusten.  

Het is van belang dat hun rol nu ook vanaf 2015 in de regioaanpak wordt verankerd.  

 

Voor wie is dit infoblad? 

 

Dit infoblad is in de eerste plaats bedoeld voor centrumgemeenten vrouwenopvang, 

omdat het opstellen van de “Regiovisie Aanpak geweld in huiselijke kring en 

kindermishandeling” in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van 

centrumgemeenten en zij voor het bestrijden van ouderenmishandeling -zoals genoemd- 

een aanvullend budget in de vorm van een doeluitkering hebben ontvangen. Daarnaast 

hebben ook alle andere gemeenten de verantwoordelijkheid dat er daadwerkelijk 

maatregelen worden genomen ter bescherming van hun burgers die te maken hebben 

met huiselijk geweld. Zij kunnen, bij voorkeur in aansluiting op de Regiovisie, waar nodig 

aanvullende maatregelen nemen om hun burgers te ondersteunen en te beschermen.  

 

 

 

2. Wat is mentorschap 

 

2.1.  Wettelijke vertegenwoordiging voor wie niet zelf voor zijn belangen kan 

opkomen 

 

Voor mensen die niet zelf hun belangen op immaterieel gebied kunnen behartigen, kan 

bij de kantonrechter mentorschap worden aangevraagd. De kantonrechter benoemt dan 

een persoon als mentor, met de taak om iemand te steunen en de bevoegdheid om 

m.b.t. verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding als vertegenwoordiger op te 

treden. 

Er zijn naar schatting 200.000 a 250.000 mensen die door verstandelijke en psychische 

beperkingen en aandoeningen (waaronder dementie) niet zelf hun belangen kunnen 

behartigen. Voor hen is vertegenwoordiging door een naaste of derde van belang, om op 

goede zorg en steun toe te zien. 
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Vaak kunnen zij door partner, ouder of kind worden vertegenwoordigd. Als dat niet kan, 

kan worden bezien of uit bredere familie- en vriendenkring iemand als mentor kan 

worden benoemd. Voor situaties dat vertegenwoordiging door familie niet gewenst is, of 

niet mogelijk, zijn er Regionale Stichtingen Mentorschap, die vrijwilligers werven, trainen, 

koppelen en begeleiden, om mentorschap te bieden. 

 

 

Voor wie niet zelf zijn of haar belangen kan waarnemen en geen direct naaste familie heeft die hem kan 

vertegenwoordigen, kent het familierecht de volgende wettelijke vertegenwoordigingsmaatregelen ter 
bescherming: 

 curatele   

 beschermingsbewind  

 mentorschap 

Mentorschap betreft belangenbehartiging en vertegenwoordiging t.b.v. immaterieel welbevinden, m.n. het 

regelen van en toezien op goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Beschermingsbewind betreft financieel beheer en curatele betreft zowel materiële als immateriële zaken. 

Mentoren worden benoemd door de kantonrechter. Wanneer men signaleert dat een mentor nodig is, kan bij de 

kantonrechter een verzoek worden ingediend. Dit kan door de persoon zelf, familie, de instelling waar iemand 

verblijft of die begeleiding biedt, incl. ondersteuning zoals wordt geboden i.h.k.v. de Wmo.   
Voor de kosten betaalt de cliënt een vergoeding. De kantonrechter bepaalt hoe hoog deze is (hiervoor gelden 

landelijk aanbevolen tarieven). 

 

 

Het mentorschap, en in het bijzonder het belang ervan bij (dreigende) mishandeling, is 

op veel plaatsen nog zeer onbekend.  

 

2.2.  Regionale Stichtingen Mentorschap  

 

Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM) zijn belast met het inzetten van mentoren. Dit 

zijn vrijwilligers die hiertoe speciaal zijn opgeleid. RSM werken met vrijwilligers omdat zij 

voldoende tijd kunnen besteden aan de cliënt. Juist mensen die door ernstige ziekte of 

handicap zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen hebben recht op persoonlijke aandacht 

van iemand die hem/haar echt wil leren kennen. Dit is een voorwaarde om in 

voorkomende situaties zo goed mogelijk op te treden namens de cliënt.  

 

RSM verzorgen ook de begeleiding en bijscholing van deze vrijwillige mentoren. Een RSM 

werkt altijd met minimaal één professionele coördinator. RSM werken volgens landelijk 

vastgestelde kwaliteitseisen.  

 

Dankzij een landelijke subsidie van het Aktieplan “Ouderen in Veilige Handen” heeft de 
landelijke vereniging van RSM, Mentorschap Netwerk Nederland, de RSM extra kunnen 

toerusten op het terrein van signalering en aanpak van ouderenmishandeling. Daardoor 

is er nu veel expertise op dit terrein en zijn ook mentoren ingezet bij ouderen die te 

maken hebben (gehad) met mishandeling. Voor de RSM is het bestrijden van 

ouderenmishandeling daarmee een specifiek speerpunt. Tegelijkertijd is er veel kennis en 

ervaring die ook direct bruikbaar is in de aanpak van andere vormen van huiselijk 

geweld. 
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3. Betekenis van mentorschap voor signalering en aanpak van (dreigend) 

huiselijk geweld en in het bijzonder ouderenmishandeling 

 

3.1.  Als iemand een mentor heeft, kan de mentor mishandeling signaleren en 

meewerken aan de aanpak 

 

De vrijwilligers van de Regionale Stichtingen Mentorschap zijn per 2015 getraind in het 

signaleren van (ouderen-)mishandeling en te zorgen dat dit wordt aangepakt. RSM 

hebben het thema structureel opgenomen in het opleidings- en bijscholingsprogramma 

zodat alle mentoren voldoende zijn toegerust. 

Voor situaties waarin mogelijke mishandeling wordt gesignaleerd is er een stappenplan 

dat de mentor volgt, met begeleiding van de coördinator, zodat nader wordt bekeken wat 

er speelt en hoe –en met wie samen- het zo nodig aan te pakken. Het stappenplan is 

gebaseerd op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals.  

 

3.2.  Als iemand geen mentor  heeft en er wordt (dreiging van) mishandeling 

gesignaleerd, kan een mentor gezocht worden om aan de aanpak mee te 

werken 

Waar nodig kan ter bescherming van de betrokken cliënt een mentor worden 

voorgedragen voor benoeming door de kantonrechter. Deze beschermt dan de cliënt, 

met name door er op toe te zien dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden 

nagekomen, houdt contact en signaleert waar nodig dat er extra maatregelen nodig zijn 

en stemt dit af met SHG’s en/of andere direct verantwoordelijke instellingen.  De mentor 

heeft steeds de rol van vertegenwoordiger van de cliënt, en is nadrukkelijk geen 

hulpverlener. 

In sommige situaties is er dringend behoefte aan een mentor om een cliënt te 

beschermen en te vertegenwoordigen. Dan wordt middels een spoedprocedure het 

mentorschap aangevraagd bij de kantonrechter en kan vanuit de RSM op basis van 

zaakwaarneming de rol van de mentor al worden ingevuld en begeleid. 

 

3.3.  RSM als gesprekspartner voor SHG’s en ketenpartners 

Daarnaast nemen coördinatoren van Regionale Stichtingen Mentorschap deel aan 

ketenoverleg, stemmen zij taken af met het SHG en delen zij met het SHG en 

ketenpartners expertise over beschermingsmaatregelen t.b.v. mensen die te maken 

hebben met huiselijk geweld. In dat ketenoverleg brengt de coördinator van RSM 

expertise in over de verschillende vormen van vertegenwoordiging en bescherming van 

de cliënten, die niet zelf de regie kunnen nemen om nieuwe mishandeling te voorkomen. 

Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het zoeken van een mentor (zie 3.2.) maar in veel 

gevallen kunnen ook andere opties worden gekozen. Bijvoorbeeld door een familielid te 

ondersteunen in het beschermen van de cliënt. Soms brengt de coördinator van RSM 

expertise in, hoe de betrokkene tot mentor, bewindvoerder of curator kan worden 

benoemd. 
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4. Voorbeelden uit de praktijk  

Hieronder staan voorbeelden van mishandeling die een aanpak vereisten waar 
mentorschap aan bijdroeg. Het zijn allemaal voorbeelden die zic h reëel hebben 

voorgedaan. 
 

Mishandeling door verslaafde zoon 

Een zelfstandig wonende oudere man heeft een mentor. Deze signaleert dat meneer 
lichamelijk wordt mishandeld, bedreigd en financieel uitgebuit door zijn verslaafde zoon. 
De mentor regelt bewindvoering en schakelt hulpverlening in voor meneer en zijn zoon. 
Als de situatie verder verslechtert, zorgt de mentor dat meneer verhuist naar een 
zorginstelling. De mishandeling stopt daardoor.  

Financiële uitbuiting door buurvrouw 

Een zelfstandig wonende dementerende vrouw wordt geholpen met haar administratie 
door een buurvrouw. Een casemanager dementie en andere zorgverleners hadden 
twijfels over de intenties van de buurvrouw. Mentorschap en bewindvoering zijn 

aangevraagd om de cliënt te beschermen.    

Mishandeling door echtgenoot 

Een ouder echtpaar woont zelfstandig. Mevrouw is licht dementerend en meneer is 

chronisch ziek.  De mentor signaleert dat mevrouw angstig is en blauwe plekken heeft op 
haar armen. Haar man laat haar niet alleen met de mentor praten. De mentor bespreekt, 
na overleg met de thuiszorg en de huisarts, de situatie met het echtpaar. De man blijkt 
overbelast te zijn; de mentor regelt dagopvang voor mevrouw en ondersteuning voor 
meneer. Hierdoor verbetert de situatie; de mentor blijft deze monitoren.  

Mishandeling door familie 

Een licht verstandelijk beperkte oudere man woont bij familie in. 
Als hij wegens een operatie opgenomen wordt in het ziekenhuis blijkt hij uitgedroogd en 

ondervoed te zijn. Ook reageert hij angstig als de familie op bezoek komt.  
Hij wordt vanuit het ziekenhuis opgenomen in een revalidatiecentrum en daar meldt zich 
een deurwaarder.   
De zorginstelling vraagt wegens vermoedens van mishandeling door familieleden  
mentorschap aan. Door de kantonrechter wordt met bemiddeling en begeleiding van de 

Regionale Stichting Mentorschap, een mentor benoemd.    
Deze zorgt, na overleg met zorgverleners en Steunpunt Huiselijk Geweld, dat de 
mishandeling stopt door te zorgen dat de man wordt opgenomen in een begeleid wonen 
project. Tevens vraagt hij bewindvoering aan en bemiddelt in het contact met de familie.     

Verwaarlozing door inwonende dochter 

Mevrouw woont samen met haar dochter, die na haar scheiding bij moeder is 
ingetrokken. Haar dochter werkt buitenshuis, verwaarloost het huishouden en haar 
moeder.  
Mevrouw heeft zorg nodig en kan niet alleen zijn. Haar dochter houdt echter zorg af.  

Mevrouw kan het niet goed overzien en wil haar dochter niet afvallen, omdat de dochter 
het moeilijk heeft en omdat mevrouw van haar afhankelijk is. 
Uiteindelijk wordt een mentor benoemd, die een vertrouwensrelatie opbouwt met 
mevrouw. De mentor regelt dat er voldoende zorg voor mevrouw komt.   

De beschrijvingen zijn kort.  

Onnodig te zeggen dat het  stuk voor stuk aandacht, overleg en tijd kostte om de nodige 

aanpak te realiseren. 
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5. Bekostiging en rol centrumgemeenten 

De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het mentorschap worden in 

principe vergoed uit de bijdrage van de cliënt zelf. Voor deze bijdrage gelden landelijke 

tariefaanbevelingen vanuit de rechtspraak.  

Een belangrijk deel van de kosten voor het beschermen van mensen die te maken 

hebben met geweld in huiselijk kring kunnen worden vergoed uit de reguliere 

vergoedingen. Een deel van de vereiste inzet brengt echter extra kosten met zich mee 

waarvoor vanaf 2015 geen vergoeding is. We geven hieronder een overzicht van de 

verschillende activiteiten en de financiering hiervan.  

 

Activiteit Financiering 

A. opleiden en begeleiden van mentoren uit cliëntbijdrage, plm. € 1.000 

per cliënt per jaar 

B.  aanpassen opleidingsprogramma mentoren, 

bijscholen bestaande mentoren 

uit Actieplan ”Ouderen in Veilige 
Handen”, eenmalig 

C. deelname aan ketenoverleg, inbrengen 

expertise bij cliëntbesprekingen, afstemmen 

met SHG 

nu nog uit Actieplan, vraagt 

vanaf 2015 bekostiging door 

centrumgemeenten  

D.  onkosten mentor en begeleidingsuren van 

coördinator bij taakuitoefening eerste periode, 

als mentorschap dringend gewenst is, maar er 

nog geen beschikking is en geen cliëntbijdrage  

nu nog uit Actieplan, vraagt 

vanaf 2015 bekostiging door 

centrumgemeenten 

 

 

Specifieke vragen van de Regionale Stichtingen Mentorschap voor extra vergoeding en 

stelposten voor betreffende bedragen zijn de volgende: 

- Onderdeel C: gemiddeld 4 uur per maand voor deelname aan ketenoverleg, delen 

van expertise. Dat is 48 uur per jaar a € 50 = € 2.400 op jaarbasis 

-   Onderdeel D: per situatie gemiddeld 8-12 extra uren begeleiding. Dat is incl. 

onkosten van de mentor € 600 per cliënt.  
Per werkgebied van 500.000 inwoners verwachten wij 10 van dergelijke situaties 

per jaar. Dat betekent 10 * 600 = € 6.000 op jaarbasis. 4 

                                                                 
4 Voor 2013 en 2014 is vanuit het Actieplan “Ouderen in Veilige Handen” een vergoeding toegekend aan RSM. 
Bovengenoemde stelposten zijn een schatting om de ingezette ontwikkeling voort te zetten.   

Uitgaande van de cijfers voor ouderenmishandeling: 200.000 gevallen per jaar. Stel hiervan 10 % ernstige 

gevallen bij zelfstandig wonende ouderen: 20.000, waarbij in 10 % van de situaties vertegenwoordiging van 

belang is: 2.000 en waarbij in 20% van de situaties daadwerkelijk een mentor wordt ingezet: 400 landelijk, bij 

een gemiddelde regio van een centrum gemeente is dit dat 400 / 35 = ongeveer 11 cliënten per jaar, afgerond 

naar beneden 10 cliënten. Niet inbegrepen zijn dan andere volwassenen die na mishandeling zichzelf niet 

afdoende kunnen vertegenwoordigen, en voor wie ook inzet van een vrijwilliger als mentor noodzakelijk kan 

zijn. De praktijk zal nader leren wat bij elkaar de behoefte is.  
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Hoewel de situatie per regio en Regionale Stichting Mentorschap kan verschillen, geeft 

het totaalbedrag van € 8.400 een indicatie van wat nodig is voor een gemiddelde 

centrumgemeente in een regio van 500.000 inwoners, om de gewenste rol van 

mentorschap bij het voorkomen en aanpakken van ouderenmishandeling te realiseren. 

 

 

6. Meer informatie  

Heeft u n.a.v. het lezen van dit infoblad vragen over mentorschap en 

vertegenwoordiging?  

- Neem contact op met de Regionale Stichting Mentorschap bij u in de buurt  of 

- kijk op www.mentorschap.nl of www.goedvertegenwoordigd.nl en op  

- www.regioaanpakveiligthuis.nl 

- www.rijksoverheid.nl (Ministerie van VWS, onderwerpen, ouderenmishandeling) 

 

http://www.mentorschap.nl/
http://www.goedvertegenwoordigd.nl/
http://www.regioaanpakveiligthuis.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

