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Inleiding
De vier GGD’en in de provincie Noord-Brabant zijn in samenwerking met het
PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant en
het Brabants Ondersteuningspunt Zorg (BOZ) op 1 oktober 2003 gestart met
een provinciaal project ‘Samenwerken tegen ouderenmishandeling in NoordBrabant’. Het projectleiderschap is daarbij in handen van de GGD Hart voor
Brabant. De verslaglegging vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
PON. Het project als zodanig is op een slotconferentie op 27 oktober 2005
afgesloten. De meeste activiteiten vinden echter nog steeds doorgang binnen
het kader dat via dit project is uitgezet.
Deze rapportage is tot stand gekomen via interviews met projectleiders, via
bestudering van de logboeken van de projectleiders en projectcoördinator, via
de verslagen van de projectgroep- en stuurgroepvergaderingen. Daarbij is
tevens gebruik gemaakt van de lezingen die tijdens de eindconferentie door
de projectleider en de voorzitter van de stuurgroep zijn gehouden.
Over het eerste jaar van de projectperiode is al eerder een verslag verschenen
en bovendien is in het kader van dit project een afstudeerscriptie geschreven
door een studente van de Universiteit Maastricht.
Naast deze rapportage zijn van alle deelprojecten rapportages (werkplannen,
protocollen, stroomschema’s) verschenen. Bovendien zijn er nog verschillende
producten (lesmodule voor professionals (train de trainer), voorlichtingsmodule voor ouderen, folders voor algemeen publiek en professionals, signaleringskaart voor professionals, kwartet ten behoeve van voorlichting aan en
voor ouderen, artikelen in regionale en plaatselijke bladen, teksten meldpunten op site www.huiselijkgeweldbrabant.nl) in het kader van dit project
gemaakt. In de bijlage vindt u een overzicht van deze rapportages en producten.
In deze notitie wordt de ontstaansgeschiedenis van het project belicht en
wordt nagegaan wat de resultaten zijn van twee jaar werken aan het
‘ouderenmishandelingsproject’ in Noord-Brabant, wat de open einden voor de
nabije toekomst nog zijn en op welke wijze daaraan verder zal worden gewerkt in Noord-Brabant.
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1

Aanleiding tot het project

1.1

Conclusies conferentie in 2000
Op 1 december 2000 heeft het Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling van het NIZW in samenwerking met het PON en de Provincie NoordBrabant een startconferentie Brabant tegen ouderenmishandeling georganiseerd. Tevens heeft een soortgelijke conferentie plaatsgevonden in WestBrabant.
=
De stand van zaken, begin 2000, in Noord-Brabant is volgens de aanwezigen
als volgt:
1 De thematiek wordt onderkend, Brabant is een witte vlek
Datgene wat in de inleidingen van de conferentie is verteld (´ouderenmishandeling is en wordt een belangrijk maatschappelijk probleem´) wordt door
de aanwezigen herkend en erkend als een belangrijk probleem. De signalen
worden nu niet binnen alle instellingen opgepakt en als thema neergezet. Dit
vraagt in ieder geval om verbetering en om een intensievere aanpak. Nu is
Noord-Brabant afgezien van wat kleine lokale ad hoc projectjes een witte vlek
op dit terrein.
2 Nalatigheid/machteloosheid en gefrustreerdheid
De aanwezigen geven aan dat de huidige minimale aandacht binnen de instellingen en de samenleving momenteel tot machteloosheid van de mensen leidt
die ermee geconfronteerd worden. In sommige gevallen is zelfs sprake van
nalatigheid vanuit de hulpverlening; zaken worden niet of onvoldoende of
met te weinig deskundigheid opgepakt. Voor de hulpverleners die er al eerder
mee aan de slag wilden gaan leidt dit tot een zekere mate van gefrustreerdheid. De aanwezigen geven aan dat een gevoel van opluchting kwam bij de
aankondiging dat er (eindelijk) in Brabant ook een conferentie aan dit onderwerp werd gewijd.
3 Ad hoc oplossingen
De aanwezige hulpverleners geven aan dat zij momenteel met enige regelmaat met deze problematiek worden geconfronteerd. Zij ondernemen dan
ook actie maar hebben dan alleen ad hoc-oplossingen voorhanden. Structureel
is er ook binnen hun eigen organisaties of gezamenlijk te weinig aandacht
voor en zijn te weinig afspraken gemaakt hoe een en ander kwalitatief en
kwantitatief goed aangepakt kan worden.
Voor de toekomst geven de aanwezigen aan:
4 Doe er iets aan
Het huidige initiatief kan de opstap zijn om (eindelijk) aan de problematiek te
gaan werken. Een aantal aanwezigen hebben hier ook al langere tijd op zitten
wachten.
De mededeling binnen de eigen organisatie dat men naar deze startconferentie wou gaan alleen al heeft binnen sommige instellingen al tot discussie
geleid. De bereidheid van de instellingen is er om ermee aan de slag te gaan.
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Alleen weet men niet precies hoe en is in ieder geval duidelijk dat men elkaar
nodig heeft.
5 Kerngroep voor ouderenmishandeling samenstellen
De kerngroep die iets met ouderenmishandeling moet en kan, zijn mensen uit
de volgende organisaties: GGD, GGz afdeling ouderen, AMW, Thuiszorg, vrijwilligersorganisaties en huisartsen. Daarbij vindt men het van belang in een
vroeg stadium ouderen en hun organisaties te betrekken bij de problematiek
en de media te gebruiken voor het informatie geven.
6 Start met een traject dat de bekendheid vergroot
Herkennen kan niet zonder erkennen. Dat betekent dat de komende periode
geïnvesteerd zal moeten worden in het bekendheid geven aan de problematiek. Cijfermatige ondersteuning, het benoemen van risicogroepen en duidelijkheid bieden wat de verschillende vormen van ouderenmishandeling zijn,
zijn dan nodig. Het vergroten van de bekendheid omtrent de problematiek zal
zowel gericht moeten zijn op het algemene publiek, via kranten en andere
media, op de doelgroep ouderen zelf, via hun eigen informatiebronnen en
hun organisaties en op de instellingen en de hulpverleners die met ouderen te
maken hebben.
7 Voer een 2-sporenbeleid
Bij een gerichte aanpak van ouderenmishandeling in de regio Midden-Brabant
is een tweesporenbeleid noodzakelijk. Enerzijds gaat het daarbij om een aanpak van onderaf, anderzijds om netwerkontwikkeling van instellingen en
organisaties en betrokken hulpverleners.
Begin daarbij klein, in een wijk of buurt waar ervaringen kunnen worden opgedaan die de voorbode kunnen zijn van een algemeen plan dat voor de hele
regio kan gelden. Zodoende kun je terugvallen op eigen ervaringen en zijn er
binnen alle instellingen al uitvoerende hulpverleners enthousiast gemaakt.
8 Eerst de cliënt dan het reglement
Deze problematiek vraagt om onorthodoxe aanpakken. Dat wil in ieder geval
zeggen dat het slachtoffer die hulpverlening en ondersteuning moet kunnen
krijgen die nodig is. Schotten tussen instellingen en verschillende financieringsstromen mogen=daarbij geen beletsel vormen.
Op voornoemde conferenties is het voornemen ontstaan in Noord-Brabant
hulpverlening tegen ouderenmishandeling te gaan organiseren, bijvoorbeeld
door het opzetten van regionale meldpunten.

1.2

Stilte na de conferentie, nieuw initiatief geboren
De conferentie is aanleiding voor een aantal artikelen in de Brabantse media
(dagbladen en lokale huis-aan-huis-bladen) en een discussieprogramma op
Omroep Brabant. Dat levert nogal wat respons op bij de initiatiefnemers.
Ouderen en professionals die het roerend eens zijn met de conclusie dat
Brabant snel moet beginnen met het bestrijden van ouderenmishandeling.
Daarnaast worden er enkele meldingen gedaan van concrete voorvallen van
ouderenmishandeling. Deze worden doorverwezen naar uitvoerend medewerkers van lokale organisaties.
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En dan wordt het stil rondom dit onderwerp. De initiatiefnemers LSBO, PON
en provincie beschikken niet over de middelen noch over de inhoudelijke
mogelijkheden om zelf lokaal of regionaal aan de slag te gaan met dit onderwerp. De uitvoerende organisaties onderkennen het probleem, maar er is
geen regionale aanjager. Wel worden tegelijkertijd in Noord-Brabant de
eerste initiatieven rondom huiselijk geweld opgezet. In principe kunnen hier
ook meldingen rondom ouderenmishandeling worden gedaan, maar de netwerken rondom ouderen en mantelzorgers worden niet gemaakt.
Vervolgens heeft een toenmalige beleidsmedewerker ouderen van de GGD
Hart voor Brabant het initiatief genomen om het probleem van ouderenmishandeling hernieuwd op de agenda te zetten in de provincie Noord-Brabant.
Zijn idee is dat dit onderwerp in Noord-Brabant alleen via (tijdelijke) externe
middelen vlot is te trekken en dat per regio de GGD het voortouw moet
nemen. Een projectplan wordt door GGD Hart voor Brabant en PON
geschreven, een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de stichting stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg (fonds OGZ) en de provincie NoordBrabant. De toekenning van de subsidie vond plaats in juni 2003. Daarnaast
kan de inzet van PON en BOZ (de derde betrokkene bij de aanvraag) uit de
reguliere subsidie van de provincie worden genomen.
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Doel en organisatie van het project

2.1

Ambitieuze doelen
In het projectplan worden de volgende doelen beschreven:
Hoofddoelstelling:
Het project ‘Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant’
heeft tot doel ouderenmishandeling in brede zin van het woord te voorkómen, dan wel vroegtijdig te signaleren. In beide gevallen wordt gepaste
hulp en/of begeleiding geboden aan het slachtoffer en aan de (potentiële)
daders. De vraag om advies of het doen van een melding zal binnenkomen op
een nog op te richten meldpunt(en). Eventueel wordt het slachtoffer ondersteund bij het doen van aangifte.
Hierbij dient aandacht te zijn voor de volgende vier deelterreinen, te weten:

1 Bewustwording doelgroepen
Professionals en vrijwilligers die werken met ouderen dienen allereerst de fase
van bewustwording van het bestaan van ‘ouderenmishandeling’ te doorlopen.
Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en/of schriftelijk voorlichtingsmateriaal worden de professionals en vrijwilligers op de hoogte gebracht van
de soorten ouderenmishandeling, de oorzaken, de gevolgen en hoe vaak het
voorkomt. Professionals, vrijwilligers en het algemeen publiek kunnen immers
een belangrijke taak vervullen in het signaleren van ouderenmishandeling. Dit
aanbod wordt afgestemd met de behoeften van de regionale instellingen.
2 Training: Signalering van ouderenmishandeling en doorgeleiding naar

hulpverlening
Professionals van organisaties die mogelijk hulpvragen rondom ouderenmishandeling krijgen moeten zelf eerst ingevoerd zijn in het onderwerp ouderenmishandeling. Zij kunnen hiervoor trainingen en cursussen volgen die het
provinciaal project ouderenmishandeling aanbiedt. De training is met name
gericht op signalering en gespreksvoering.
3 Ketenzorg ouderenmishandeling
Om op zowel het gebied van preventie als hulpverlening daadwerkelijk iets te
kunnen doen (of voorkomen) met betrekking tot ouderenmishandeling, zal er
een naadloos systeem van preventie en hulpverlening dienen te worden ontwikkeld per subregio. Voor preventie geldt: het opnemen van trainingen:
‘Signalering van ouderenmishandeling en doorgeleiding naar hulpverlening’
in de interne meerjarige opleidingsplannen. Hiermee wordt gegarandeerd dat
nieuwe medewerkers op dit onderwerp worden geschoold, en kennis van
werknemers wordt opgefrist. Daarnaast kan door het aanstellen van een aandachtsfunctionaris ‘ouderenmishandeling’ zowel de preventie als hulpverlening beter worden gewaarborgd. Voor wat betreft de hulpverlening dienen
er tussen de betrokken instellingen afspraken gemaakt te worden over doorverwijzing en hulpverlening aan ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling
en betrokkenen of daders.
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4 Meldpunt(en) ouderenmishandeling (in aansluiting op gemeentelijke of
regionale meldpunten huiselijk geweld)
Vanuit een beleidsmatig samenwerkingsverband zal - binnen de kaders van
huiselijk geweld - subregionaal gezocht worden naar de plaats waar het meldpunt ondergebracht kan worden. Dit kan op verschillende werkbare settings
zijn. Als uitgangspunt worden de bestaande meldpunten huiselijk geweld (of
in oprichting) genomen.
Er wordt zowel op provinciaal niveau als op regionaal niveau aansluiting
gezocht bij de projecten huiselijk geweld. Daarnaast zal er productontwikkeling plaatsvinden voor de deelprojecten: bewustwording doelgroepen, de
trainingen signalering en doorgeleiding naar hulpverlening, de ketenzorg en
de meldpunten. Ook op het terrein van training en bewustwording wordt
aangesloten bij wensen en behoeften op regionaal niveau. Ook hier wordt
aansluiting gezocht bij trainingen die op het terrein van huiselijk geweld
worden aangeboden.

2.2

Provinciebreed project, regionale invulling
Om het project provinciebreed uit te zetten is een projectorganisatie opgezet
(zie bijlage 1).
Allereerst is er een stuurgroep opgericht waarin de vier GGD’en in de
provincie Noord-Brabant, het PON en BOZ zijn vertegenwoordigd.
Als eerste daad heeft de stuurgroep voor 0,2 fte. een algemeen projectleider
aangesteld en die heeft samen met een assistent-projectleider (0,1 fte.) het
projectplan Samenwerken tegen ouderenmishandeling geschreven. Voor de
communicatie over het project en het ontwikkelen van publiciteitsmateriaal is
een public relations werkgroep opgericht. Hierin hebben het BOZ, een communicatiemedewerker van de GGD Hart voor Brabant en de projectleider
zitting.
Vanaf de start van het project is aansluiting gezocht met het provinciaal overleg Stop Huiselijk Geweld (onder leiding van BOZ). De projectleider ouderenmishandeling heeft zitting genomen in dit overleg om enerzijds het project
onder de aandacht te brengen, anderzijds om informatie over de voortgang
van de advies- en meldpunten stop huiselijk geweld al in een vroegtijdig
stadium te gebruiken bij de aanhaking van de ketens die rondom ouderenmishandeling worden gevormd.
Bovendien is besloten tot deelname aan Landelijk Platform Bestrijding
Ouderenmishandeling.
De taken van de algemeen projectleider zijn het verder vormgeven van het
project in de hele provincie Noord-Brabant, het bewaken van de voortgang
van het project en zorgdragen voor een optimale onderlinge afstemming van
de diverse regio’s.
Per GGD-regio wordt één projectmedewerker aangesteld De vier projectmedewerkers hebben samen met de algemene projectleiding zitting in de projectgroep. Zij zijn alle vier voor 0,2 fte beschikbaar voor dit project. De projectmedewerkers verzorgen de oprichting, coördinatie en onderlinge afstemming
van de werkgroepen binnen hun eigen regio.
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Aangezien aangesloten wordt bij de regio’s van de huiselijk geweld projecten
en samenwerkingsgebieden van instellingen, is uiteindelijk besloten om in 9
regio’s projecten ouderenmishandeling op te starten. Dit zijn de regio’s stad
Eindhoven in samenwerking met De Kempen, Helmond e.o., Midden-Brabant,,
’s-Hertogenbosch e.o., regio Oss, regio Uden/Veghel, regio land van Cuijk,
regio Breda, regio Roosendaal/Bergen op Zoom.
In elke werkgroep is door de werkgroepleden een plan van aanpak voor de
vier deelprojecten geschreven worden.
Voor alle betrokken regio’s moeten de uiteindelijke uitkomsten van het
project zijn:
- Bewustwording en samenhangende regionale aandacht voor ouderenmishandeling.
- Meldpunten ouderenmishandeling die (sub)regionaal aansluiten op de
meldpunten huiselijk geweld (i.o.).
- Beschrijving hoeveel meldingen er op basis van de ouderenpopulatie per
(sub)regio binnen moeten komen.
- Zorgketen van preventie en hulpverlening bij meldingen.
- Stroomschema’s per (sub)regio met betrekking tot verwijzing en afhandeling van de meldingen.
Door zitting te nemen in de werkgroep committeren de werkgroepleden zich
in principe aan deze projectdoelstellingen en zijn ze bereid zich actief in te
zetten voor de vervulling van de taken op werkgroepniveau.
De begeleiding van de werkgroep is uitgevoerd door een medewerker van de
GGD (in West-Brabant de GGz-medewerker). De leden van de werkgroep
dienen inzicht te krijgen in de problematiek van de ouderenmishandeling. De
regionale werkgroep moet zorgen dat de professionals, vrijwilligers en
mantelzorgers bekend zijn met de problematiek en de zorg en preventieketens sluiten. Op een later tijdstip dient het meldpunt ouderenmishandeling
mede vormgegeven te worden en dienen er activiteiten voor de ouderen zelf
opgezet te worden. De regionale werkgroep kan dus (afhankelijk van de fase
van het project) veranderen van samenstelling. In de regionale werkgroep zijn
in ieder geval de kernpartners vertegenwoordigd, te weten: Thuiszorg, SWO,
AMW, GGZ, vertegenwoordiger van het project huiselijk geweld, Politie,
vrijwilligersorganisaties en steunpunten mantelzorg. Met ouderenorganisaties
moet contact worden genomen en gehouden. Zij zullen niet als uitvoerend
ketenpartners worden beschouwd.
Per subregionale werkgroep is dus een ander plan van aanpak mogelijk, waarbij de hoofdlijnen zoals in het algemeen projectplan zijn beschreven, worden
gevolgd.
We verwijzen hier naar de verschillende projectvoorstellen en de regioresultaten die separaat door de projectleiders zijn beschreven.

PON-rapportage: SAMENWERKEN TEGEN OUDERENMISHANDELING IN NOORD-BRABANT

11

3

Resultaten van het project

3.1

Stand van zaken december 2004
In de eerste rapportage (december 2005) komen we tot de volgende vijf
conclusies:
- De witte vlek die Noord-Brabant was is door dit project definitief voorbij. In
alle regio´s vinden activiteiten plaats die er toe moeten leiden dat ouderenmishandeling een structurele plaats in de signalering en hulpverlening
krijgt. In alle regio´s zijn de voorwaarden daartoe inmiddels gelegd.
- Het lijkt er op dat in alle regio´s aansluiting gevonden kan worden bij de
projecten huiselijk geweld, dat de protocollen in de meeste regio´s
ingevoerd kunnen worden en dat een keten rondom ouderenmishandeling
geconstrueerd kan worden.
- De middelen van de subsidiegevers werken zoals vermeld. Tegelijkertijd
zijn ze schaars en onevenwichtig verdeeld en geven ze soms aanleiding tot
discussie in de werkgroepen.
- Als 2004 het jaar van het zaaien is geweest zal in 2005 nog hard gewerkt
moeten worden om de getoonde ambities waar te maken. In grote lijnen
ziet het er naar uit dat dit kan lukken, in sommige specifieke (deel)regio´s
zullen niet alle ambities kunnen worden behaald.
- Het project staat en misschien nog belangrijker de bestrijding van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg aan ouderen is in Brabant definitief op
de kaart gezet.
Daarmee is een optimistische toon gezet voor de resultaten die in het kader
van dit project zullen worden behaald aan het eind van de projectperiode.
Tegelijkertijd is er dan ook het besef dat in 2005 hard gewerkt zal moeten
worden om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de getoonde ambities.
In de volgende paragrafen zullen we op de verschillende onderdelen van dit
project nagaan in hoeverre het project er in is geslaagd de doelstellingen te
bereiken en welke leerpunten voor andere projecten daaruit te trekken zijn.

3.2

Resultaten: sluitend netwerk ouderenmishandeling in NoordBrabant
Om te komen tot een sluitend netwerk rondom het voorkomen en signaleren
van ouderenmishandeling en het organiseren van de hulpverlening zijn vanaf
het begin van het project de volgende doelstellingen beschreven:
- bewustwording en draagvlak zoeken bij gemeenten en organisaties;
- alle betrokken organisaties laten meedenken en in werkgroep uitnodigen;
- niet top-down eisen opleggen;
- afspraken maken met directies van de instellingen en organisaties;
- duidelijkheid over inzet en nazorg na de projectperiode.
In de praktijk is met name dit onderdeel van het project langzamer verlopen
dan verwacht
- Het project kende in bijna alle regio´s een langere aanlooptijd dan in de
projectaanvraag gedacht.
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Na aanname van de medewerkers van het project, het inwerken van de
nieuwe medewerkers, het opstellen van een regionaal projectplan en het
bijpraten en informeren van de ketenpartners zijn de eerste werkgroepen
pas in maart 2004 van start gaan.
De doorlooptijd is, ook los van de beschikbare gelden, een probleem. Het
bijeenroepen van alle partijen voor de werkgroepen alleen heeft al vier tot
tien maanden gekost. Vervolgens moet er in de werkgroep nog een plan
van aanpak opgesteld worden. Ook dit vergt de nodige tijd. In de interviews met de algemene projectleiding en de projectmedewerkers komt
naar voren dat er zorgen bestaan over de haalbaarheid van de doelen en
de borging van het project bij de kernpartners binnen deze beperkte doorlooptijd. Processen waar zoveel mensen en organisaties bij betrokken zijn,
blijken langzamer te lopen dan door de stuurgroep en projectleiding werd
verwacht.
De projectaanvraag was algemeen van toon en moest nog veel extra invulling krijgen. Het provinciale projectplan bood wel aanknopingspunten en
handreikingen maar is geen leeswijzer of routebeschrijving.
Het ambitieniveau van het project is hoog. De verkregen middelen moeten
over negen regio´s verdeeld worden. Met name voor de GGD Hart voor
Brabant (degene met het grootste werkgebied) betekent dit een grote
belasting. Maar ook de andere regiomedewerkers ervaren dat met 1 dag
per week investering een hoge ambitie is weggelegd.
Samenhangend met het voorgaande: de middelen zijn klein en gaan op
aan de loonkosten van medewerkers. Er is maar een beperkt scholings- en
trainingsbudget en pr-budget.
Het project heeft toch middelen om zaken vlot te trekken. Alle andere
partners zullen hun investeringen uit eigen middelen moeten betalen. Dat
legt een extra druk op de projectleiders.
In de eerste periode is prioriteit gegeven aan het vinden van de ketenpartners.(alleen enkele kleine organisaties zijn niet in staat geweest deel te
nemen aan de regionale werkgroep). Uiteindelijk is dat overal gelukt.
De werkgroepen vertonen grote onderlinge verschillen. De aanvangstijd,
het al dan niet functioneren van een project huiselijk geweld, de kennis
van de projectmedewerker van het regionale netwerk, het enthousiasme
van de ketenpartners, het al dan niet bestaan van 50+voorlichters, de naam
van de uitvoerende GGD(-medewerker) zorgen daarvoor.
De regio´s ontwikkelen zich eigenstandig afhankelijk van de lokale en
regionale situatie. Medewerkers kunnen wel gebruik maken van elkaars
materiaal en ervaringen maar zullen toch in toenemende mate hun eigen
wiel moeten uitvinden.
Het projectplan is van boven gekomen is de ervaring van sommige kernpartners. Zij waren liever betrokken geweest bij de start van het project;
het opstellen van de regiodoelen. Daarnaast wordt door sommigen opgemerkt dat er geen ketenpartners in de stuurgroep zitting hebben.
Daarnaast hebben door omstandigheden enkele personele wisselingen
plaatsgevonden waardoor de looptijd van het project extra kort kan
worden in sommige regio´s.
De gekozen regio´s (gemaakt in overleg met de ketenpartners en conform
gebruik in de zorg voor ouderen) passen niet altijd in de werkgebieden van
de projecten huiselijk geweld.
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Tegelijkertijd is in de eerste periode overal aansluiting gezocht bij de projecten Huiselijk Geweld. Niet alle huiselijk geweldprojecten starten al in
2005. Dat betekent dat in sommige regio´s aparte afspraken met het AMW
worden gemaakt.
Het onderscheid tussen ouderenmishandeling en ontspoorde zorg wordt
steeds duidelijker. Voor de project- en werkgroepleden betekent dit dat
een verschillende aanpak voor verschillende problemen moet worden gemaakt.
Er komen tijdens de projectperiode in alle regio´s al meldingen binnen.
Hiervoor zijn in alle regio’s ad hoc oplossingen gevonden, meestal in overleg met het AMW. Ze kosten de projectleiding wel veel tijd en energie.

Tegelijkertijd kunnen we nu constateren dat een gerichte, tijdelijke en provinciale projectaanpak grote voordelen heeft.
- Tot voor het project was ouderenmishandeling een probleem van iedereen
en daarmee van niemand. Er is via het project een probleemeigenaar
geconstrueerd, in dit geval de GGD-en, die gericht activiteiten opzet,
gemeenten overtuigt, organisaties en instellingen betrekt, publiciteit zoekt
en zelf acties onderneemt.
- Daarnaast is er sprake van een provinciebreed project. In heel NoordBrabant is het onderwerp gelijktijdig opgepakt, heeft ook provinciale aandacht verkregen en daarmee hebben de achtergebleven regio’s (met name
gemeenten en instellingen) ook de voorbeelden (en de stok van ‘we willen
niet achterblijven’) gekregen om daadwerkelijk aan de slag te gaan.
- Bovendien is het mogelijk gebleken dat via het provinciale projectleidersoverleg Stop Huiselijk Geweld in één keer aansluiting te vinden bij
de regioprojecten Huiselijk Geweld en is gebruik gemaakt van de provinciebrede afspraken en samenwerking binnen de advies en meldpunten Stop
Huiselijk Geweld. Zie ook de informatie over ouderenmishandeling op de
site www.huiselijkgeweldbrabant.nl.
- De eindigheid van het project (met een begin en een eind, met eigen te
maken doelstellingen) heeft voor de uitvoerders en ook gezien de langzame start en het vele voorbereidende werk dat nog tijdens het project
moest worden gedaan op de eerste plaats tot enig ongenoegen en
ongemakkelijkheid geleid. Tegelijkertijd kunnen we nu constateren dat het
de medewerkers, maar ook de betrokken organisaties en instellingen, heeft
gefocust. Zowel op ‘wat kunnen we nog doen nu we nog wat extra middelen hebben’, als ‘we zullen uiteindelijk in onze reguliere middelen
moeten zoeken om van de strijd tegen ouderenmishandeling een voortdurend succes te maken’.
Duidelijk is geworden dat naast het hebben van een probleemeigenaar, de
provinciebrede aanpak en de eindigheid van het project de resultaten van het
project ook zijn verkregen via de extra activiteiten die via het project zijn
gedaan en de meerwaarde die dat voor de regio’s heeft opgeleverd:
- Professionals in alle regio’s zijn massaal en in korte tijd (1 jaar) geschoold.
- Er zijn producten ontwikkeld voor heel Noord-Brabant. en ter beschikking
gesteld voor de regio’s en voor heel Nederland.
- Alle doelgroepen worden bereikt.
- De gebouwde structuur is geconstrueerd om te blijven behouden.
- De nazorg, via de advies en meldpunten Stop Huiselijk Geweld en via de
reguliere inzet van de GGD-en op dit thema, is geregeld.
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3.3

Resultaten deelprojecten ‘bewustwording’ en ‘scholing’
Er was nog een wereld te winnen in Noord-Brabant op dit onderwerp voor de
start van dit project. Brabant was zich in 2003 niet bewust van de aantallen en
mogelijkheden om er iets tegen te doen. In ieder geval was er geen partner
die de problematiek provinciebreed wilde aanpakken.
In het project is er voor gekozen een zogenaamde drietrapsraket te hanteren
om de geesten van de Brabantse bevolking en de Brabantse organisaties en
instellingen voor dit onderwerp rijp te maken.
Eerste trap: Zorgen dat de verwijzers op de hoogte zijn van de potentiële aantallen, de problematiek rondom ouderenmishandeling en ontspoorde zorg in
zijn algemeenheid en hun eigen en de regionale mogelijkheden op dit terrein.
Eerst is in elke regio gezocht naar aandachtfunctionarissen in elke betrokken
organisatie en instelling. Met hen is gezocht wat voor hun eigen instelling en
organisatie de beste methode was om de problematiek onder de aandacht te
krijgen. Zij hebben ook later de afspraken gemaakt over de protocollen van de
instelling (geaccordeerd door de directies) op dit terrein.
Vervolgens is aan alle instellingen het aanbod gedaan van een scholing van de
medewerkers via het train de trainers concept. En tenslotte zijn er signaleringskaarten gemaakt die professionals in één oogopslag duidelijk kunnen
maken waar ze voor wat met welke vraag naartoe kunnen.
Een belangrijke reden om met de professionals te starten is gelegen in het feit
dat de advies- en meldpunten nog niet operationeel waren en om de betrokkenheid van de instellingen en organisaties te vergroten.
Tweede trap: Zorgen dat direct betrokkenen op de hoogte zijn van de problematiek. Met direct betrokkenen worden dan met name bedoeld vrijwilligers,
mantelzorgers en de ouderen zelf. Daartoe zijn lesprogramma’s opgezet en
hebben bijna alle GGD-en dit onderwerp opgenomen in hun programma’s
rondom de voorlichting aan ouderen. Daarnaast zijn ouderenadviseurs en het
inmiddels wijd verbreide netwerk van steunpunten mantelzorg op de hoogte
gebracht van dit onderwerp. Ook zijn de contacten met de provinciale, regionale en lokale ouderenorganisaties aangehaald.
Specifiek is een kwartet ontwikkeld waarmee ouderen en anderen op speelse
wijze in gesprek kunnen raken over de problematiek van ouderenmishandeling.
Derde trap: Aan het eind van de projectperiode, als in de meeste regio’s zowel
duidelijk is waar meldingen moeten worden gedaan als de ketenvorming
duidelijk vorm heeft gekregen, is de stap naar het algemeen publiek gedaan.
(NB Precies op tijd omdat inmiddels ook duidelijk is dat een landelijke campagne rondom de ouderenmishandelingproblematiek binnenkort van start
gaat.)
Daartoe is een folder voor het algemeen publiek gemaakt die op ruime schaal
en gericht in elke regio onder organisaties, instellingen en huisartsen zijn verspreid. Daarnaast heeft de slotconferentie op 27 oktober 2005 veel publiciteit
losgemaakt. Zowel de Brabantse kranten (lokaal en regionaal) als de radio en
TV in Brabant hebben ruim aandacht besteed aan de uitkomsten van dit project en de mogelijkheden die er door de werkzaamheden in Noord-Brabant
zijn geschapen. En tenslotte is de website van Stop Huiselijk Geweld gevuld
met informatie over en voor ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die te maken krijgen met ouderenmishandeling.
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Tot slot is er nog een laatste stap(je) ondernomen.
Met de diverse opleidingen in de zorg en welzijn op MBO- en HBO-niveau zijn
contacten gelegd om in hun opleidingen specifiek aandacht te schenken aan
deze thematiek. Daartoe is een apart opleidingsprogramma gemaakt dat door
de scholen in de komende lesperiode kan worden gebruikt.
Resumerend.
In het kader van scholing en bewustwording zijn de volgende groepen daadwerkelijk bereikt:
- 80 mantelzorgers;
- 100 vrijwilligers;
- 600 ouderen;
- 1020 professionals.
Daarnaast zijn de volgende activiteiten en producten ontwikkeld/uitgevoerd:
- lesmodule voor professionals (train de trainer) ;
- voorlichtingsmodule voor ouderen;
- folder voor algemeen publiek en professionals;
- signaleringskaart voor professionals;
- kwartet ten behoeve van voorlichting ouderen;
- onderwerp in (interne) opleidingsplannen laten opnemen;
- scholingsmodule aan opleidingen voor verpleging en verzorging;
- artikelen in kranten en weekbladen;
- programma op TV en radio (Omroep Brabant);
- tekst en meldpunten op site www.huiselijkgeweldbrabant.nl.

3.4

Resultaten deelproject ‘ketenzorg’
De resultaten van dit onderdeel zijn het best te zien in de uitgebreide rapportages van de verschillende deelregio’s waar uitputtend is beschreven hoe en
op welke wijze met wie de verschillende ketens in de verschillende regio’s tot
stand zijn gekomen en werkelijkheid krijgen.
Op de regio Uden en de Dommelregio (waar nog enige nazorg nodig zal zijn)
na zijn in alle regio’s de volgende afspraken gemaakt:
- Interne protocollen instellingen (via aandachtsfunctionarissen).
- Overkoepelende samenwerkingsprotocollen tussen de instellingen en
organisaties.
- Samenwerkingsafspraken tijdens en na projectperiode.
- Voorbereiden integratie meldingen bij Advies en Steunpunten Huiselijk
Geweld (of tijdelijk bij AMW).
Wat opvalt is dat door de structuur van de regio en de verschillende betrokkenheid van de instellingen en organisaties deze afspraken allemaal verschillen maar toch op hoofdlijnen gelijk zijn.
De in het project gehanteerde werkwijze (elke regio maakt zijn eigen afspraken en protocollen en die worden niet van bovenaf opgelegd) blijkt in de
praktijk ook noodzakelijk te zijn. Zo heeft elke regio zijn eigen regels
gevonden die ook mogen rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken
organisaties. Bovendien hebben ze allemaal aansluiting gevonden bij de
advies- en meldpunten Stop Huiselijk Geweld.
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3.5

Resultaten deelproject ‘meldpunt’
Het welslagen van dit project is naast de inzet van de medewerkers van de
GGd-en en de projectleider ook te danken aan de verruimde (ook financiële)
inzet rondom de advies en meldpunten Stop Huiselijk Geweld. In de projectperiode zijn de ontwikkelingen daarin nogal snel verlopen. Dat heeft enerzijds
tot complicaties geleid wat betreft de tijd waarin daadwerkelijk meldingen
konden worden opgepakt maar anderzijds bovenal tot een situatie geleid
waarin de inspanningen in dit project in (het dan wel nog niet gespreide) bed
van de nieuwe advies- en meldpunten kunnen vallen.
De inzet van dit project is daarom tijdens het project bijgesteld van een eigen
provinciale meldpunt ouderenmishandeling naar een inzet waarin de
bestaande en toekomstige organisaties rondom huiselijk geweld betrokken
worden in onze resultaten.
Daarin is dit project in elke regio geslaagd. In alle bestaande en toekomstige
advies- en meldpunten Stop Huiselijk Geweld zal de specifieke problematiek
rondom ouderenmishandeling voldoende aandacht en betrokkenheid kennen.
Aan het eind van het project zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:
- Overdrachtsdocument van resultaten per regio aan projectleiders Huiselijk
Geweld.
- Overdrachtdocument van samenwerkingsprotocollen naar Advies en
Steunpunten Stop Huiselijk Geweld.
En tenslotte zijn met de advies en meldpunten afspraken gemaakt over een
numeting en een nameting van aantal meldingen bij Advies en Steunpunten
Huiselijk Geweld. Deze informatie zullen we later (april 2006) verspreiden.
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4

Het vervolg

4.1 Blijvende activiteiten
Wat is er nodig opdat de verworvenheden van het project kunnen beklijven
en de zaak niet langzaam als een nachtkaars uitgaat, nu de subsidies op zijn
en alles uit reguliere middelen betaald zal moeten worden.
De stuurgroep komt tot de volgende conclusies
- De omvang van het probleem ouderenmishandeling en het leed dat
ouderenmishandeling veroorzaakt is groot; die problematiek zal in de
komende jaren verder zichtbaar worden en toenemen. Daar kan niemand
omheen; Brabantse organisaties en instellingen moeten daar iets mee.
- De projectpartners zullen moeten zorgen dat de communicatie gaande
blijft tussen de partners in die netwerken. We zullen daarom energie
moeten blijven stoppen om belangrijke partners te blijven betrekken in
netwerken.
- Betrokken organisaties en instellingen zullen zowel op beleidsmatig als op
uitvoerend niveau zelf moeten willen en moeten blijven investeren in de
aanpak van ouderenmishandeling; dat vraagt motivatie en budgettaire
ruimte.
- Ouderenmishandeling is een publieke zaak waarbij veiligheid, welzijn en
gezondheid van een substantieel deel van de ouderen burgers in het
geding zijn. Meer dan een op de twintig 65-plussers heeft ermee te maken.
- Gemeenten hebben de regie als het gaat om de aanpak van huiselijk
geweld . Daarbinnen heeft naast kindermishandeling en partnergeweld
ook ouderenmishandeling een plaats.
- Het blijft daarom belangrijk dat gemeenten de aard en omvang van het
probleem ouderenmishandeling erkennen en willen/willen blijven investeren in de preventie en bestrijding ervan.
- Uit een onderzoek naar voorbeeldprojecten ouderenmishandeling van Van
Heerwaarden en Schaafsma blijkt dat extra aandacht en een specifieke
benadering voor ouderenmishandeling in de context van de aanpak huiselijk geweld nodig is en misschien daarom ook wel in de Brabantse regio’s
nog even nodig kan blijven. Redenen hiervoor kunnen zijn een verschil in
fase van ontwikkeling tussen aanpak ouderenmishandeling en die van
andere vormen van huiselijk geweld. Melding van ouderenmishandeling
door ouderen zelf is nogal zeldzaam. Ook zullen organisaties die betrokken
zijn bij ouderenmishandeling niet helemaal overeenkomen met bijvoorbeeld netwerken rondom kindermishandeling of geweld tegen vrouwen.
Voorkom dus dat ouderenmishandeling ondergesneeuwd raakt of op één
hoop wordt gegooid.
- Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, maatschappelijke opvang en advies en steunpunten huiselijk geweld zijn aandachtspunten binnen de maatschappelijke ondersteuning die gemeenten voor met name
kwetsbare groepen hebben.

4.2 Specifieke inspanningen
Er is hier en daar sprake van een verschil wat betreft wat er in de afgelopen
projectperiode haalbaar was aan resultaten in de afzonderlijke deelregio’s.
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Dat zal betekenen dat in sommige werkgebieden nog tijdelijk extra inspanningen nodig kan zijn om te zorgen dat de beoogde resultaten voor het project overal zoveel mogelijk bereikt worden.
- Te denken valt aan een helpdesk voor projecten huiselijk geweld en de
advies- en steunpunten huiselijk geweld om in de eerste periode dat er
meer meldingen verwacht worden over ouderenmishandeling desgevraagd
te kunnen ondersteunen.
- Er zullen nog agendasettingsactiviteiten plaatsvinden binnenkort en deze
zullen nodig blijven gericht op algemeen publiek, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.
- Voorlichtingshulpmiddelen (zoals folders en signaleringskaarten) zoals ze
in de projectperiode ontwikkeld en uitgezet zijn, zullen na de projectperiode regelmatig geactualiseerd moeten worden, aangevuld, beheerd en
vanuit een communicatieplan verspreid.
- Deskundigheidsbevordering van professionele medewerkers zal als continue activiteit nodig blijven, zowel voor nieuwe medewerkers als voor
zittende medewerkers om kennis, kunde op peil te houden.
- Protocollen zullen regelmatig op actualiteitswaarde opnieuw bekeken
moeten worden en zonodig moeten worden bijgesteld.
- Preventieve activiteiten gericht op vrijwilligers en op mantelzorgers zullen
gecontinueerd moeten worden.
- Deelname aan het landelijk platform ouderenmishandeling moet gecontinueerd worden opdat de wisselwerking tussen landelijke en provinciale
ontwikkelingen mogelijk blijft.
Een aantal van deze zaken ligt voor de hand om ze vanuit een overkoepelende aanpak ter hand te nemen. Met andere woorden; er zullen
enthousiaste trekkers nodig blijven die overkoepelende zaken op de agenda
zetten en daarin daadwerkelijk werk kunnen verzetten.
Bij overkoepelende zaken valt te denken aan:
- aspecten van de deskundigheidsbevordering;
- actualiseren en beheer van voorlichtingsmaterialen en -mogelijkheden;
- agendasetting en deskundigheidsbevorderingen bij relevante MBO-HBO
opleidingen;
- zorgen dat ouderenmishandeling blijvend aandachtspunt is bij provinciaal
overleg projectleiders huiselijk geweld;
- deelname aan landelijk platform bestrijding ouderenmishandeling;
- ook rondom aanbod voor mantelzorgers is overkoepelende aandacht
denkbaar.
In de laatste vergadering van de stuurgroep van dit project is besloten de
stuurgroep nog één jaar in stand te houden en zijn de volgende afspraken op
hoofdlijnen gemaakt:
Er zal een overdracht van taken zijn van het project
- richting GGD’en: elke GGD maakt uren vrij voor taken deelregio;
- richting BOZ: zij checken de nazorgafspraken en bestendigen gemaakte
afspraken tijdens provinciaal projectleidersoverleg Huiselijk Geweld;
- richting Advies en Meldpunten Stop Huiselijk Geweld;
- over de nog bestaande witte vlekken, Uden en Dommelregio worden nog
nadere afspraken gemaakt;
- de nazorgperiode van dit project loopt tot 31 december 2006.
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Daarmee geven de partners van dit project aan dat de opgebouwde zorgvuldigheid naar betrokkenen in dit project ook na de projectperiode vervolg
moet krijgen.

4.3 Slotwoord
In de lezing op de slotconferentie van 27 oktober 2005 geeft Mariet Rutten
(stuurgroepvoorzitter van dit project) het volgende aan:

‘Je ziet het pas als je het gelooft’, zo noemen de auteurs Yvonne van
Heerwaarden en Karin Schaafsma hun boekje dat zij maakten over
preventie en bestrijding van ouderenmishandeling in opdracht van
ministerie van VWS en mede namens het ministerie van Justitie.
In de afgelopen twee jaar is door heel veel mensen, organisaties en instellingen in de provincie Brabant enthousiast en betrokken gewerkt aan dat
geloof en dat zien van ouderenmishandeling. En we hebben er het ‘doen’
in onze aanpak ouderenmishandeling aan toegevoegd.
Wij mogen constateren dat het goede stappen waren, dat het niet anders
kon dan via integratie binnen huiselijk geweld . Dat dat betekende dat er
veel werk verzet is in 9 deelregio’s. En nu zijn we hier vandaag op een punt
dat we zeggen: ‘Dat willen we vasthouden’. ‘Dat willen we verder
uitbouwen!’ Dat kan alleen als er verder gewerkt wordt aan de aanpak
oudermishandeling binnen huiselijk geweldaanpak, met een regierol van
gemeente, dat netwerken enthousiast blijven voor het onderwerp en zelf
en samen daarin verder groeien en in blijven investeren. Ik wens ons alleen
veel succes daarbij!
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Bijlage 1: Overzicht rapportages en producten
-

een samenwerkingsprotocol en stroomschema per subregio, het betreft de
volgende 9 subregio’s:
. regio de Kempen
. regio Eindhoven
. regio Land van Cuijk
. regio Maasland
. regio Uden/Veghel
. regio ’s-Hertogenbosch
. regio Midden-Brabant
. regio Breda
. regio Westelijk Noord-Brabant
- module deskundigheidsbevordering ‘Handleiding voor training Stop
ouderenmishandeling’;
- folder voor onder andere algemeen publiek en professionals: Als zorg aan
ouderen ontspoort;
- signaleringskaart voor professionals;
- voorlichtingsmodule voor ouderen (voorlichtingskist 50+ voorlichting);
- kwartet ten behoeve van voorlichting aan ouderen;
- invullen website www.huiselijkgeweldbrabant.nl;
- afsluitingsbijeenkomst d.d. 27 oktober 2005, ondersteund met een
powerpointpresentatie;
- media-aandacht middels publiciteit op radio en tv via Omroep Brabant, en
regionale en lokale dagbladen en weekbladen.
Daarnaast hebben we de volgende activiteiten ondernomen om het landelijk
beschikbaar stellen van ontwikkelde producten te realiseren:
- deelname aan Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (NIZW)
- overdracht van bovenstaande ontwikkelde producten via beschikbaarstelling op de site van www.huiselijkgeweldbrabant.nl, deze wordt gelinkt
aan de site van het NIZW, waaronder het Landelijk Platform Bestrijding
Ouderenmishandeling resorteert (januari 2006).
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Bijlage 2: Schema structuur project
Stuurgroep
GGD Hart voor Brabant, GGD
Eindhoven, GGD Zuidoost Brabant,
GGD West Brabant, PON en BOZ

Projectgroep
Algemene projectleider

Projectmedewerker

Werkgroep
Helmond e.o.

Projectmedewerker

Werkgroep
Eindhoven,
de Kempen

Werkgroep PR

Project-

Project-

medewerker

medewerker

Werkgroep
Midden
Brabant

Werkgroep
’s-Hertogenbosch
e.o.

Projectmedewerker

Werkgroep
Breda

Werkgroep
Werkgroep

Bergen op Zoom/

Uden/Veghel

Roosendaal

Werkgroep
Land van Cuijk

Werkgroep
Oss
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