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‘De rijpe Rotterdammer regelt het NU!’ 
 
Op 17 juni werden tijdens de bijeenkomst ‘De rijpe 
Rotterdammer regelt het NU!’ belangrijke kwesties 
besproken, zoals ‘Hoe om te gaan met mensen die 
misbruik willen maken van jouw geld als oudere?’ en 

‘Hoe kan ik mijn financiële zaken regelen’. De bijeenkomst vond plaats in de centrale bibliotheek in 
Rotterdam en werd door Pluspunt georganiseerd in opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De 
belangstelling voor het onderwerp was groot, gezien de ruim 140 aanwezigen. 

Oma Greet 

Allemaal belangrijke aspecten van het ouder worden werden dus behandeld. Oma Greet begon de 
bijeenkomst met een eigen verhaal over hoe zij oplichting had ‘mogen ervaren’. Geboeid en 
vermaakt luisterde iedereen naar hoe ze vertelde over hoe een onechtelijke zoon van haar wijlen 
liefhebbende man bij haar op de stoep stond. Zelf had ze geen kinderen, dus toen de man op de 
stoep haar ‘mama’ noemde was het voor haar moeilijk om Geraldo niet binnen te laten in haar leven. 
Uiteindelijk had ze hem voldoende vertrouwd, zodat het hem lukte om met haar spaargeld te 
verdwijnen naar Kaapverdië. Ze was hiermee niet alleen haar geld kwijt, maar ook haar vertrouwen 
in de mensheid.  
 
Na dit wakker schuddende verhaal gaf Oma Greet het woord aan Maria Cleven, senior 
beleidsmedewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Maria Cleven ging in op het belang van 
voorlichtingen aan professionals, vrijwilligers en ouderen over bijvoorbeeld de signalen van 
ouderenmishandeling. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft vorig jaar in het kader van de landelijke 
pilot 'Voorkomen financiële uitbuiting ouderen' een checklist financiën ontwikkeld als hulpmiddel 
voor ouderen om samen met hun kinderen in kaart te brengen wat je kunt doen vóór het moment 
dat je je financiën niet meer zelf kunt regelen. Op de GGD-website is de checklist gratis te 
downloaden: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/huiselijk-geweld/financiele-
bescherming.html 
Maria Cleven bekende aan Oma Greet de checklist thuis klaar te hebben liggen op haar tafel, maar ze 
was er zelf nog niet aan toegekomen. Een klusje voor haar vrije dag, adviseerde Oma Greet. 
Hierna vertelde Heili Bassa, directeur van Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, 
dat we samen met het Veilig Thuis Team Ouderen, al drie jaar lang voorlichtingsbijeenkomsten 
organiseren voor uiteenlopende seniorengroepen. De aanvragen blijven binnen komen. Het is van 
belang dat veel mensen bekend worden met de signalen en diverse vormen van 
ouderenmishandeling. En dat ze vooral informatie krijgen over wat ze kunnen doen om het te 
voorkomen.  
 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/huiselijk-geweld/financiele-bescherming.html
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/huiselijk-geweld/financiele-bescherming.html
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Hierna introduceerde Oma Greet aan de hand van korte interviews de hieronder genoemde 
organisaties en sprekers. Na de introducties volgden infotafelrondes, waar de aanwezige ouderen 
terecht konden met hun vragen.  
 
Oma Greet sloot de informatiebijeenkomst af met de volgende woorden: ‘Mensen let goed op, regel 
het nu en voorkom die ellende, wat mijzelf helaas niet gelukt is. Maar ik ben blij dat ik vanmorgen 
gekomen ben, dat ik hier heb durven vertellen aan die aardige mensen dat ik opgelicht ben door mijn 
eigen stiefzoon, dat ik mij er niet voor hoef te schamen! En dat ik nu weet dat ik toch nog aangifte 
kan doen ‘. Ze vertelde veel geleerd te hebben en dat ze deze informatiebijeenkomst niet had willen 
missen!  
 
Hieronder in het kort informatie over wat de organisaties en sprekers doen, inclusief verwijzingen 
naar websites en telefoonnummers.  
 
Rabobank 
Ilse Schmitz vertelde dat de medewerkers van de seniorenservice Rabobank 

u graag helpen met het uitvoeren van uw bankzaken. Ze komen daarvoor 

ook aan huis bij de klant die wat minder mobiel is geworden.  

De Rabobank biedt handige hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen 

bankieren, zoals een sprekende geldautomaat en een Rabo CardPuller, 

waarmee u uw pinpas gemakkelijk uit de geldautomaat kunt halen. Ook 

biedt de Rabobank een bancaire volmacht, waarmee u iemand anders het 

recht geeft om bepaalde bankzaken voor u te regelen. Tevens geven de medewerkers van de 

Rabobank tips over hoe u uw bankzaken veilig kunt regelen en over hoe u veilig kunt pinnen.  

Website: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/nieuws/items/participeren2  

Mentorschap Rotterdam 

Een mentor, vertelde Martine Romer, is bedoeld 

voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen 

opkomen en geen familie of anderen hebben om op 

terug te vallen. Het gaat om mensen die door ziekte (bijvoorbeeld dementie) of beperking in 

bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. 

Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, 

begeleiding en behandeling. Een mentor helpt daarbij. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst 

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/utrecht/nieuws/items/participeren2
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mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen. Stichting Mentorschap zorgt voor vrijwillige, 

goed opgeleide, door de rechtbank benoemde mentoren.  

Website: http://www.mentorschap-rotterdam.nl  

Kooijman Autar Notarissen (voorheen Kooijman Lambert Notarissen) 

Heidi van Dijk vertelde over het belang om na te denken 

over wat u wilt dat er met uw vermogen gebeurt als u niet 

meer helder van geest bent. Regelt u niets, dan staan 

familie en omstanders vaak machteloos en neemt de kans 

op financieel misbruik toe. 

Het levenstestament kan een oplossing bieden. In die akte legt u uw wensen, geboden en verboden 

vast ten aanzien van uw lijf, leven en uw vermogen. U kunt een gevolmachtigde benoemen die 

namens u uw zaken mag regelen, en u kunt een toezichthouder benoemen die periodiek controleert 

wat de gevolmachtigde allemaal namens u doet. Zo houdt u de regie in alle gevallen in eigen handen. 

Wij bieden u graag de rust en veiligheid die u verdient! Elke donderdagavond van 17.00 tot 18.00 is 

er een gratis inloopspreekuur waarin een (kandidaat-)notaris u in 15-20 minuten een vrijblijvend 

antwoord geeft op al uw vragen.  

Website: www.kooijmanautar.nl 

Veilig Thuis Team Ouderen 

Elly van Ooijen en Saskia Reinders van Veilig Thuis Rotterdam 

Rijnmond waren aanwezig om informatie te geven over de aanpak 

van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting in het bijzonder. Bij 

een vermoeden van ouderenmishandeling kunnen professionals, 

vrijwilligers maar ook familie, buren of de oudere zelf het advies- en 

meldpunt bellen (0800-2000) voor advies of om een melding te doen. 

Saskia en Elly voeren veel telefoongesprekken en gaan geregeld op 

huisbezoek om tot een oplossing van de problemen te komen. 

Een andere taak is het geven van voorlichtingen aan professionals, vrijwilligers en ouderen over 

bijvoorbeeld de signalen van ouderenmishandeling. 

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft vorig jaar in het kader van de landelijke pilot 'Voorkomen 

financiële uitbuiting ouderen' een checklist financiën ontwikkeld als hulpmiddel voor ouderen om 

samen met hun kinderen in kaart te brengen wat je kunt doen vóór het moment dat je je financiën 

niet meer zelf kunt regelen. Op de GGD-website is de checklist gratis te downloaden: 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/huiselijk-geweld/financiele-bescherming.html 

Website: www.veiligthuisrr.nl  

Akto 

Nico van Scheijndel presenteerde Akto. Zelf de regie houden over 

uw leven kan bijvoorbeeld met een levenstestament, maar wie 

helpt u, wie kunt u vertrouwen? Akto is een enthousiast bedrijf, 

http://www.mentorschap-rotterdam.nl/
http://www.kooijmanautar.nl/
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/huiselijk-geweld/financiele-bescherming.html
http://www.veiligthuisrr.nl/
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met meer dan 25 jaar financiële, fiscale en juridische advieservaring aan ouderen. We ondersteunen 

bij administratie, we nemen deze over als u dit zelf niet meer kunt en wij verzorgen na het overlijden 

de uitvaart en wikkelen de nalatenschap af volgens uw wensen of volgens de richtlijnen uit uw 

testament. We werken uiteraard volgens de afspraken die wij met u maken en wij laten ons werk 

controleren zodat u meer zekerheid heeft, maar waardoor ook wij scherp blijven voor uw belangen. 

Website: www.akto.nu 

Goed GereGeld (Humanitas) 

Janine Spek introduceerde het project ‘Goed GereGeld’ van Stichting 

Humanitas wat zij in samenwerking met de GGD in Rotterdam 

uitvoeren. ‘Goed GereGeld’ licht ouderen voor over de verschillende 

manieren die er zijn om de financiën goed te regelen. ‘Goed GereGeld’ 

kan misbruik voorkomen! 

Voor huis, tuin en keukenwerk kunt u een beroep doen op de getrainde 

vrijwilligers met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van Goed GereGeld. Zij kunnen uw 

administratie overzichtelijk maken en u helpen met de dingen die u niet goed meer zelf kunt.  

Vragen komen aan de orde als: wat kunt u nog zelf? Wat zou u liever uitbesteden? Is uw 

administratie overzichtelijk en makkelijk door een ander op te pakken als dat nodig is? Wie heeft er 

toegang tot uw financiën? Wilt u een vergoeding bieden voor de hulp die geboden wordt? Allemaal 

belangrijke zaken die de vrijwilliger met u op een rijtje zet en ook schriftelijk vastlegt hoe u het wilt 

hebben. 

De ondersteuning door een vrijwilliger is kosteloos. Zowel de oudere Rotterdammer als de 

mantelzorger kan bij ons terecht voor advies. U kunt daarvoor bellen met Janine Spek, de 

coördinator van Goed Geregeld: 010-2110233 of 06- 20536890. Per email: 

jspek@stichtinghumanitas.nl, 

www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/?Goed_GereGeld 
 

Politie Eenheid Rotterdam 

“Voorkomen is beter dan genezen” is de slogan van de Politie 

Eenheid Rotterdam op het gebied van ouderenmishandeling. 

Wat belangrijk is, is dat u bij het vermoeden van financiële 

uitbuiting zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Hoe meer tips de 

politie binnen krijgt, hoe beter, want dit vergroot de pakkans 

van de dader.  

Voor ander advies, tips en voor het aangeven van vermoedens en andere aangiftes kunt u zich 

melden bij de politie. 

Website: https://www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html  

http://www.akto.nu/
mailto:jspek@stichtinghumanitas.nl
http://www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/?Goed_GereGeld
https://www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html


5 
 

 


