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Ouderenmishandeling aanpakken
Ouderenmishandeling is een vorm van
huiselijk geweld: lichamelijk geweld,
psychisch geweld, verwaarlozing, seksueel
misbruik of financiële uitbuiting. Maar veel
mensen onderschatten de omvang en ernst
van ouderenmishandeling en weinig mensen
weten wat ze ertegen kunnen doen.
Het Verwey-Jonker Instituut maakte in
opdracht van het ministerie van VWS, binnen
het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’,
een handreiking. Deze handreiking maakt
het voor iedereen gemakkelijk om signalen van ouderenmishandeling
te herkennen en te bespreken, vooral voor organisaties die met
vrijwilligers werken.
Wilt u meer weten? Kijk dan op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling en
http://www.verwey-jonker.nl/ouderenmishandeling

Meldcode en ouderenmishandeling
In 2013 treedt naar verwachting de Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking. Ook ouderenmishandeling
valt onder de meldcode.
Het is belangrijk dat professionals, vrijwilligers, organisaties,
gemeenten en burgers zich bewust zijn van ouderenmishandeling.
Stap 1 in de aanpak van ouderenmishandeling: signalen in kaart
brengen. U kunt bij het Verwey-Jonker Instituut terecht voor steun of
advies bij de aanpak van ouderenmishandeling.

www.verwey-jonker.nl

Aanbod Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut heeft het volgende ondersteunings
aanbod beschikbaar voor de aanpak van ouderenmishandeling:

Handreiking
Wilt u weten wat u moet doen als een organisatie, collega, mede
werker of vrijwilliger de fout ingaat? Raadpleeg dan de handreiking
Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling. Ook als u wilt weten wat
u of familieleden kunnen doen tegen ouderenmishandeling is de
handreiking een uitkomst.

Barometer Ouderenmishandeling
Wilt u inzicht in hoe vaak ouderenmishandeling voorkomt in
uw gemeente en weten hoe het staat met het bewustzijn over
ouderenmishandeling? Met de Barometer Ouderenmishandeling van
het Verwey-Jonker Instituut krijgt u hier snel inzicht in.

Workshops, train-de-trainer, regiobijeenkomst
Voor gemeenten en organisaties is er de workshop
Ouderenmishandeling: Weten en Doen. Ook organiseren wij de
workshop over Diversiteit en ouderenmishandeling, workshop
Vrijwilligers en ouderenmishandeling en workshop over de
Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
Een train-de-trainer of een regiobijeenkomst bij u in de buurt ligt ook
binnen de mogelijkheden.

Meer informatie?
Bel met Marian van der Klein van het VerweyJonker Instituut: (030) 2300799. Mailen kan
natuurlijk ook: MvanderKlein@verwey-jonker.nl

www.verwey-jonker.nl

