
 
 

UITNODIGING Trainingen signaleren en 
acteren bij ouderenmishandeling 

 
Ouderenmishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Minstens één op de twintig ouderen 
wordt mishandeld. Iedere beroepskracht is verantwoordelijk om zorgwekkende signalen te 
onderzoeken en de zorgen hierover te bespreken met de oudere, familie en de aandachtfunctionaris.  
 

Graag nodigen we jou als professional in de zorg, maatschappelijk werk, welzijn etc. uit om deel te 
nemen aan twee basistrainingen waarin handvatten worden aangereikt voor het signaleren, 
handelen en bespreekbaar maken van zorgen rondom ouderenmishandeling. 
 

 Basistraining signaleren en aanpak ouderenmishandeling en 
ontspoorde mantelzorg 
20 januari 2022 9.00-12.00 uur, locatie Stadhuis Zaanstad of Zoom 
 

 Verdiepende training Communicatie met slachtoffer en pleger  
1 februari 2022 9.00-12.00 uur, locatie Stadhuis Zaanstad of Zoom 
 

Aanmelden? 
Meer informatie vind je onderaan dit bericht. Aanmelden kan door een mail met je rol/functie en de 
training die je wilt volgen te sturen naar de trainster Marjanne van Esveld  - 
E  marjanne@veerkracht.training. Je krijgt een bevestiging van je aanmelding. Ook inhoudelijke 
vragen kun je aan haar stellen.  
 
Uitgangspunt is dat je de stappen van de meldcode huiselijk geweld kent. Nog even opfrissen? Kijk 
dan vóór de training op Meldcode stappen (augeo.nl) 
 
De trainingen zijn kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten een actieve rol van de 
deelnemers. Het aantal plaatsen is beperkt, de aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst 
behandeld.  
 
In Zaanstreek Waterland werken gemeenten en de partners, zoals lokale teams, scholen, 
zorgaanbieders en Veilig Thuis samen om huiselijk geweld eerder en beter in beeld te krijgen, het 
geweld te stoppen en te doorbreken, onder de noemer “Geweld hoort nergens thuis”. Deze 
trainingen worden aangeboden vanuit dit samenwerkingsverband.  
 
Namens de gemeenten, partners en ouderen, wensen ik jullie leerzame trainingen toe. 
 

 
Riet van Loon 
 
Regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis 
Zaanstreek/Waterland 
r.loon@zaanstad.nl 
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Korte beschrijving van de trainingen 
 
 
Training 1 Basistraining signaleren en aanpak ouderenmishandeling en 
ontspoorde mantelzorg (3 uur)  
 
In deze basistraining van 3 uur wordt de professional getraind in het herkennen van signalen 
van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg en weet welke stappen gezet moeten 
worden volgens de meldcode. Een medewerker van Veilig Thuis is gastspreker om de 
werkwijze van Veilig Thuis en de samenwerking  toe te lichten.  
  
Resultaat van de training:  De professional: 
• kent de verschillende vormen van ouderenmishandeling 
• weet welke signalen ze kunnen opvangen 
• onderkent de eigen dilemma’s in het signaleringsproces 
• kent de stappen van de meldcode 
• kent de rol van Veilig Thuis en weet welke hulp geboden kan worden. 
  
 
 
 
 
Training 2 Verdiepende training: Communicatie met slachtoffer en pleger  (max 12 
personen) (3 uur)  
 
Het bespreken van zorgen rondom geweld of verwaarlozing is vaak lastig. Hierdoor ontstaat 
een mate van handelingsverlegenheid. Want wat vraag je het slachtoffer? En hoever durf je 
door te vragen? Hoe ga je in gesprek met de pleger en durf je grenzen te stellen? Samen 
met een trainingsacteur en aan de hand casuïstiek wordt in deze training vooral heel veel 
geoefend. 
 
Resultaat van de training:   De professional: 
• kan een zorg verkennend gesprek voeren 

• kent het motivatiemodel en kan daarop het eigen handelen aanpassen 

•  kan grenzen stellen als de situatie onveilig is. 
  
Startniveau: Voor de deelnemers geldt geen minimaal opleidingsniveau. Maar er wordt wel 
vanuit gegaan dat de theorie over ouderenmishandeling en de stappen van de meldcode 
bekend zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


