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Onderwerp: Artikel 38 vragen ouderenmishandeling 

Geachte heer El Aichi,

Op 9 juli 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderenmishandeling.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Heeft u zicht op hoeveel van de Haarlemse ouderen mogelijk slachtoffer zijn van uitbuiting of 
mishandeling? Zo nee, bent u voornemens dit nader te onderzoeken en de beschikbare cijfers 
te delen met de Raad?

Antwoord:
Er is geen specifiek Haarlems onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling. Apart lokaal onderzoek 
is ingewikkeld en kostbaar en levert hoogstwaarschijnlijk niet veel meer informatie dan het landelijke 
onderzoek. Het is echter wel mogelijk om een schatting te maken van het aantal slachtoffers in 
Haarlem, gebaseerd op de landelijke prevalentiecijfers.1 Uitgaand van 27.047 65+ inwoners van 
Haarlem zouden we verwachten dat zo'n 541 ouderen (2%) in het afgelopen jaar 
ouderenmishandeling heeft meegemaakt en 1488 (5,5%) van de ouderen sinds ze 65 zijn geworden.

De verdeling van risicofactoren in de Haarlemse 65+ bevolking kan anders zijn dan in de gemeenten 
die in het onderzoek zijn betrokken. Echter, deze percentages worden als ondergrens gezien, omdat 
het een taboe onderwerp betreft. Wij hebben geen voornemen om apart onderzoek te laten doen 
naar de prevalentie in Haarlem.

1 In het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden, namelijk (1) een 1007-tal 
face-to-face interviews met een representatieve groep van thuiswonende 65-plussers, (2) een 
informantenstudie waarbij signalen van ouderenmishandeling door diverse beroepsgroepen in de drie 
gemeenten werden geregistreerd, (3) registraties van Veilig Thuis als aanvullende bron en (4) een 
literatuurstudie als referentiekader voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten.
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2. In hoeverre is ouderenmishandeling voldoende meegenomen in de Regiovisie Huiselijk geweld 
en kindermishandeling?

Antwoord:
In het beleidskader "Een Veilig thuis 2015 - 2020- Evaluatie en beleidskader huiselijk geweld en 
kindermishandeling Regio Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer" heeft de regio 
geconstateerd dat er een toename was van het aantal meldingen ouderenmishandeling. Er is ook in 
opgenomen dat er extra aandacht komt voor ouderenmishandeling. Dit beleidskader zal dit jaar 
worden vervangen door een nieuwe regiovisie in het kader van het landelijke programma 'Geweld 
hoort nergens thuis'. Het College ziet er op toe dat het in de regiovisie verwerkt wordt.

3. Heeft u zicht op de overbelaste Haarlemse mantelzorgers? Zo nee, bent u voornemens dit 
nader te onderzoeken? Zo ja, graag de inzichten delen met de Raad.

Antwoord:
Gemeente Haarlem houdt jaarlijks een omnibusonderzoek onder de bevolking. Hierin zijn vragen 
over overbelasting door mantelzorg opgenomen. Uit het laatste onderzoek bleek dat 16% van de 
mantelzorgers zich overbelast voelt. Zicht krijgen op wie tot deze groep behoort is niet makkelijk. Zo 
zien veel mantelzorgers zichzelf niet als mantelzorgen De populatie mantelzorgers is elk jaar een 
andere. Er zijn steeds andere mensen die voor hun naaste gaan zorgen en dus ook steeds nieuwe 
mensen die overbelast raken. De gemeente zet in op voorlichting van en samenwerking met 
zorgprofessionals om mantelzorgers eerder in beeld te krijgen en om overbelasting te signaleren 
waar zich dat voordoet.

4. Zijn er volgens u, aanvullende maatregelen nodig om overbelasting bij Haarlemse 
mantelzorgers te verminderen en/ofte voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, aanvullende maatregelen zijn nodig. Vermindering van het aantal overbelaste mantelzorgers is al 
een aantal jaren een belangrijke doelstelling, maar het lukt nog onvoldoende dit te bereiken. De 
mantelzorgondersteuners van Tandem geven voorlichting en advies zowel aan mantelzorgers als aan 
professionals. Zij zijn bovendien steeds vaker in de wijk te vinden, bij het sociaal wijkteam of op 
andere "vindplaatsen" in de stad, zoals de bibliotheek.
Aanvullende maatregelen richten zich op het beter signaleren door burgers en seniorenorganisaties, 
door vrijwilligers en zorgprofessionals die bij mensen thuis komen of die betrokken zijn bij degene 
die wordt verzorgd door de mantelzorger. Zij kunnen de mantelzorger ondersteunen om zijn eigen 
veerkracht op peil te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik maken van respijtzorg. Onder 
meer door inzet van de beleidsintensiveringen Kadernota 2017 heeft Tandem hier nu extra op 
ingezet. Wij zullen de raad informeren over de resultaten en de lessen die we hieruit leren .
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5. De minister van VWS heeft in het programma Geweld hoort nergens thuis, actielijnen 
uitgewerkt om (ouderen)mishandeling tegen te gaan. Neemt het College deze acties over om 
mishandeling in Haarlem verder tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom 
niet?

Antwoord:
In het programma Geweld hoort nergens thuis is een aantal acties opgenomen die moeten 
leiden tot een sterker Veilig Thuis in onze regio. Onderdeel daarvan is de versterking van de 
werkwijze bij ouderenmishandeling2. Verder is genoemd dat Veilig Thuis een taak heeft in 
de versterking van de sociale wijkteams zodat ook hier specifieke aandacht is voor 
ouderenmishandeling.3
In het prestatieplan van Veilig Thuis voor 2018 (voor 2019 is dit nog in de maak) zijn specifieke acties 
opgenomen rond voorlichting, netwerk vorming en aanpak van ouderenmishandeling. Veilig Thuis 
Kennemerland heeft twee gespecialiseerde aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling.
Zoals al gezegd worden er nu voorbereidingen getroffen voor een nieuwe regiovisie die deze herfst 
vorm moet krijgen, waarin acties rond ouderenmishandeling zullen worden opgenomen.

6. Zijn er volgens het college aanvullende maatregelen nodig om (ouderenjmishandeling verder 
tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn worden die maatregelen 
ingezet?

Antwoord:
Ja dit is nodig en dat brengen wij ook al in praktijk. In het kader van het beleidskader "Een Veilig thuis 
2015-2020" en met begeleiding vanuit het landelijk actieplan "Ouderen in veilige handen" heeft 
Gemeente Haarlem een pilot uitgevoerd rond financiële uitbuiting van ouderen, samen met een 
aantal maatschappelijke partners, waaronder Veilig Thuis, de Rabobank, advocaten en notarissen.

Het landelijk actieplan 'Ouderen in veilige handen' heeft een vervolg gekregen in de vorm van 
nieuwe pilots, maar dit keer rond het probleem van 'ontspoorde mantelzorg'. Regioplan heeft van 
het ministerie van VWS de opdracht gekregen om een twaalftal pilots in het land te begeleiden en

2 Programma Geweld hoort nergens thuis, p21,
httos://www. riiksoverheid.nl/binaries/riiksoverheid/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/aeweld-hoort-
neraens-thuis-aanDak-huiseliik-aeweld-en-kindermishandelina/aeweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-
aeweld-en-kindermishandelina.odf
Ontwikkelen van een werkwijze voor ouderenmishandelina Bij ouderenmishandeling is de kennis over signalering en 
aanpak nog volop in ontwikkeling. De mate waarin de Veilig Thuis organisaties beschikken over expertise en zich 
actief opstellen op het gebied van ouderenmishandeling verschilt per organisatie. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis 
wil uitwisseling tussen de Veilig Thuis organisaties faciliteren waarbij inspirerende voorbeelden kunnen worden 
uitgewisseld en waarmee de organisaties elkaar kunnen ondersteunen om tot een optimale integrale werkwijze 
aanpak huiselijk geweld van 0-100 jaar te komen. Hierbij verdient het voorbeeld van Den Bosch navolging: de 
spoedeisende hulpafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis screent alle letselzaken 65+ op ouderenmishandeling en 
heeft sinds de start van deze werkwijze veel meer zaken ouderenmishandeling vastgesteld.
3 Programma Geweld hoort nergens thuis, p23
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ondersteunen. Haarlem heeft één van deze pilots uitgevoerd. De gemeente heeft met Tandem 
mantelzorgondersteuning, Wijkgerichte Zorg en Veilig Thuis ingezet op de verbetering van de 
signalering en aanpak van ontspoorde mantelzorg. De pilotfase is op 21 juni afgesloten met een 
ronde tafelbijeenkomst, waarbij ook deelnemers waren vanuit het ziekenhuis, de 
seniorenorganisaties en de wijkteams. Hier hebben de aanwezigen hun commitment uitgesproken 
om dit najaar met elkaar te komen tot een aantal maatregelen. Rond de nationale dag voor de 
mantelzorg in november zullen concrete acties worden gepresenteerd.

Andere acties worden opgenomen in het reguliere werk van Veilig Thuis en in de uitwerking van de 
nieuwe regiovisie.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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Ingekomen raadsvragen CDA, M. El Aichi, 9 juli 2018

ex.artikel 38 vragen oudermishandeling

Het CDA maakt zich grote zorgen over het aantal ouderen dat te maken krijgt met 
ouderenmishandeling. Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS 
blijkt dat naar schatting ruim één op de twintig thuiswonende ouderen (5,5%) vanaf 
het 65ste levensjaar te maken krijgt met een vorm van mishandeling.
Het CDA is zeer geschrokken van deze cijfers, te meer het hier vaak gaat om 
kwetsbare ouderen en overbelaste mantelzorgers. Daarom stellen wij de volgende 
vragen:

1 Heeft u zicht op hoeveel van de Haarlemse ouderen mogelijk slachtoffer zijn van
uitbuiting of mishandeling? Zo nee, bent u voornemens dit nader te 
onderzoeken en de beschikbare cijfers te delen met de Raad?

2 In hoeverre is ouderenmishandeling voldoende meegenomen in de Regiovisie
Huiselijk geweld en kindermishandeling?

3 Heeft u zicht op de overbelaste Haarlemse mantelzorgers? Zo nee, bent u
voornemens dit nader te onderzoeken? Zo ja, graag de inzichten delen met de 
Raad.

4 Zijn er volgens u, aanvullende maatregelen nodig om overbelasting bij Haarlemse
mantelzorgers te verminderen en/of te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5 De minister van VWS heeft in het programma Geweld hoort nergens thuis,
actielijnen uitgewerkt om (ouderen)mishandeling tegen te gaan. Neemt het 
College deze acties over om mishandeling in Haarlem verder tegen te gaan? 
Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

6 Zijn er volgens het college aanvullende maatregelen nodig om
(ouderen)mishandeling verder tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen en op 
welke termijn worden die maatregelen ingezet?
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