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Verslag van de online themabijeenkomst: financieel misbruik bij ouderen  op dinsdag  9 november 

2021 aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezig: Connie Minderstma (Veilig Thuis), 6  stuurgroepleden van het DPV en 10 

belangstellenden vanuit de kerken 

 

1. Welkom en opening: Voorzitter Dick van Dam heet iedereen welkom op deze vergadering en 

leest Kolossenzen 3 vanaf vers 12, waarin het gaat over de onderlinge liefde en de regels voor 

het huisgezin. Daarna gaat hij voor in gebed.  

 

2. Dick legt de taken en doelstellingen van het DPV uit. Er zijn contacten met de burgerlijke 

gemeente Veenendaal, waaronder het vrijwilligersplatform, het sociaal domein, WMO –forum, 

politieke partijen, centrum voor jeugd en gezin. Ook met diverse andere organisaties: Hiphelpt 

en Schuldhulpmaatje (mede ontstaan door het DPV), voedselbank, kerk en minima, etc. De leden 

van de stuurgroep stellen zich voor en geven aan welk deel van de kerken in Veenendaal zij 

vertegenwoordigen. 

 

3. Presentatie door Connie Mindertsma van Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor de leeftijd van 0 tot 

100+. Ouderenmishandeling is te onderscheiden in twee hoofdgroepen: mishandeling door 

geweld en financieel misbruik. Er komen 30.000 meldingen van financieel misbruik per jaar 

binnen. Zij legt de problematiek bloot en vertelt voorbeelden van praktijksituaties. Soms heel 

schrijnend. Vaak staan de plegers in een nauwe relatie tot het slachtoffer. Om die reden wordt 

het ouderenmishandeling genoemd, dezelfde handelingen door een onbekende wordt 

aangemerkt als diefstal. Te denken valt aan ‘meer pinnen dan de oudere nodig heeft en het geld 

zelfhouden’ of ‘de pleger doet boodschappen voor zichzelf van het geld van de oudere’. Ze geeft 

meerdere tips om zelf als oudere daar alert op te zijn, bijvoorbeeld het aanvragen van papieren 

bankafschriften en die nakijken. Connie deelt de werkwijze (een vragenlijst) met ons, die Veilig 

Thuis zelf gebruikt om erachter te komen of er misbruik plaatsvindt. Als er sprake is van een 

onhoudbare situatie dan heeft Veilig Thuis bevoegdheden om mentorschap, bewindvoering of 

onder curatele stelling via de rechter te regelen.  De vragen die Veilig Thuis stelt zou een 

ouderenbezoeker ook kunnen stellen. Bij vermoeden van misbruik kan altijd Veilig Thuis worden 

gebeld:  030-2761176. Dat is het telefoonnummer van de regio Utrecht, waar Veenendaal onder 

valt. Een landelijk nummer is ook beschikbaar: 0800-2000 

 

4. Vragen worden door Connie beantwoord en we zeggen toe de presentatie en de vragenlijst c.q. 

de werkwijze van Veilig Thuis te delen met de aanwezigen en de diaconieën.  

 

5. Dick bedankt Connie voor het delen van deze kennis en dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun 

deelname. 

 

 

Verslag: Petra de Bruijn 


