
Ik vermoed financiële uitbuiting. En nu? 

 

Noteer jouw signalen zo concreet mogelijk 
Gebruik daarvoor als hulpmiddel bijvoorbeeld de signalenkaart van de Lokale Alliantie Midden-

Groningen 

Bespreek jouw zorgen met een collega of een derde partij 
Blijf er niet zelf mee rondlopen. Door jouw vermoedens te delen sta je niet alleen, en kan je ook 

checken of een ander jouw zorgen deelt of herkent.  

Je kunt sparren met een collega. 

Ook kan je voor advies bellen met Veilig Thuis (0800-2000, dit kan anoniem). 

En/of neem contact op met de Lokale Alliantie Midden-Groningen voor praktische tips en adviezen 

https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/midden-groningen/contact  

 

Bespreek jouw zorgen met de betrokkenen 
Zorg dat je transparant en betrouwbaar bent door jouw zorgen te bespreken met de betrokkenen. 

Je hoeft geen beschuldigingen te uiten naar wie dan ook. 

Vertel duidelijk welke zorgsignalen je hebt. 

Geef de ander de ruimte om te reageren op jouw zorgen. 

Laat merken dat je er voor de betrokkenen bent en wilt helpen om te zorgen dat het goed gaat met 

eenieder. 

Maak een afweging: heb je nog steeds zorgen? 
Nu je de signalen concreet hebt geïnventariseerd en deze hebt besproken met een collega en met de 

betrokkenen, kan je wellicht een afweging maken. Zijn jouw zorgen helemaal weggenomen? Fijn! 

Zo niet, dan is het belangrijk om wel iets te doen met jouw zorgen. 

Beslis welke vervolgstap(pen) je kunt zetten 
Ben jij een professional die valt onder de meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling? Dan 

moet je bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid (ook fin. Uitbuiting) een melding doen 

Bij Veilig Thuis. Val je niet onder de meldcode? Ook dan mag je een melding maken bij Veilig thuis. 

 

Bedenk daarnaast welke stappen jij kunt (in)zetten 

- Zijn er afspraken te maken met de oudere en betrokkenen om de uitbuiting te stoppen? 

- Kan er hulp ingezet worden van het sociaal team? 

- Is bewindvoering een helpende maatregel die aangevraagd kan worden? 

- Is overleg met de bank mogelijk bv. wat betreft dag limiet, extra betaalpas etc.? 

- Is aangifte doen wenselijk 

 

Ook in deze fase kan je overleggen met Veilig Thuis of de lokale alliantie als je twijfelt over de te 

nemen stappen. 

 

https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/midden-groningen/contact

