
Uitnodiging: Versterking lokale aanpak ouderenmishandeling 15 juni 2017 
 
 
Beste…,  
 
Op donderdag 15 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling. Ook 
in Purmerend en Beemster. En dat is nodig, want in Nederland wordt één op de twintig 
ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt voor in gezinnen en families, 
maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners.  
 
Veilig Thuis, gemeente Purmerend en Beemster nodigen u van harte uit om met elkaar in 
gesprek te gaan over de lokale toestand en aanpak ouderenmishandeling. Wat maakt u in 
uw werk mee, wat is er volgens u nodig om het beter te maken en hoe vergroten we de 
weerbaarheid van onze inwoners. 
 
WANNEER  Donderdag 15 juni van 09.15 tot 12.00 
LOCATIE  Zorgcirkel ‘De Molentocht’, Persijnlaan 99, 1447 EG te Purmerend 
AANMELDEN  KSN.vd.Veen@purmerend.nl en/of GR.Hakkert@purmerend.nl 
VRAGEN?  Kris van der Veen (06 12618532) en Georgien Hakkert (06 53412213) 
  
Programma 
09.15 Inloop 

09.30 Welkom door wethouder Harry Rotgans en opening 

09.50 Introductie door Veilig Thuis  

10.00 Marianne Reij: ontwikkelingen en uitdagingen in de aanpak ouderenmishandeling 

Marianne Reij geeft al 15 jaar trainingen en workshops over de aanpak van 

ouderenmishandeling en zij neemt deel aan diverse projecten en het landelijk overleg (LPBO) 

over dit onderwerp. Zij geeft ook trainingen en workshops over het bespreekbaar maken (met 

trainingsacteur), handelingsverlegenheid, ontspoorde mantelzorg en mantelzorg en dementie. 

10.30 Pauze 

10.45 In gesprek 

 Wat is er nodig om beroepskrachten voldoende bewust te maken van ouderenmishandeling 

en aan te kunnen zetten tot actie? 

 Welke samenwerking is er nodig tussen de financieel- juridische sector en de hulpverlening 

om financiële uitbuiting te signaleren en aan te pakken? 

 Hoe werken we aan het vergroten van de weerbaarheid van ouderen met op de achtergrond 

de langere (woon) zelfstandigheid van ouderen? 

11.30 Terugkoppeling en plan van aanpak 

11.45 Informele afsluiting 

 
Hopelijk tot 15 juni! 
 
Veilig Thuis 
Gemeente Purmerend 
Gemeente Beemster 
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