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Verzenddatum 

Op 5 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over 

ouderenmishandeling. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Wat is de status van de handreiking voor ouderenmishandeling 2013 waarover wordt 

gesproken in de voornoemde brief van de Minister voor de doelgroep woonachtig in de 

gemeente Haarlemmermeer? 

Antwoord: deze handreiking is aangekondigd in het 'Actieplan Ouderen in veilige handen' en 

moet gemeenten ondersteunen bij de preventie van ouderenmishandeling vanuit de 

verschillende wettelijke domeinen. De handreiking wordt in 2013 beschikbaar gesteld. 

Vraag 2: 
In hoeverre is het actie plan - Ouderen in veilige handen - geïmplementeerd in 

Haarlemmermeer? 

Antwoord: een aantal elementen in het Actieplan wordt op landelijk niveau gerealiseerd, 

bijvoorbeeld het meldpunt voor ouderenmishandeling door professionals en handreikingen 

zoals 'Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling'. In Haarlemmermeer wordt gewerkt aan een 

totale aanpak: geweld voorkomen, signaleren en stoppen. Dit doen we met voorlichting (zie 

vraag 3), ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers, trainingen voor professionals 

zoals de maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs van MeerWaarde, inzet vanuit het 

Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland en het per 2012 gestarte consultatienetwerk -

ouderenm ishandeling. 
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Volgvel 2 

Op 12 november jl. hebben we met de conferentie Aanpak Ouderenmishandeling 
Haarlemmermeer de start van het consultatienetwerk en de problematiek in het algemeen 

belicht en partijen in het veld bij elkaar gebracht. 

Vraag 3: 
Worden de mensen die het betreft gewezen op de risico's die zij lopen, zo ja op welke wijze 

worden zij voorzien van informatie? 

Antwoord: de risico's worden op meerdere manieren onder de aandacht gebracht. Zo is rond 
de Internationale Dag van de Ouderen (1 oktober) ook in Haarlemmermeer via affiches 

aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is expliciet onderdeel 
van de in augustus gestarte landelijke campagne 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk 
voor?'. In november van dit jaar is de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' 
gestart. De campagne richt zich op ouderen en hun omgeving met het doel het taboe rond 
ouderenmishandeling te doorbreken en bespreekbaar te maken. Deze campagne, 

uitgevoerd door de ouderenbonden en daarmee een campagne voor en door ouderen, wordt 

ook in Haarlemmermeer gevoerd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 

de secretaris, de bur 
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