
 

 

Lokale 
verwijsroute 

 
Bij het voorkomen en aanpakken van 
financiële uitbuiting hebben zorg- en 

welzijnsorganisaties en de financiële en 
juridische sector elkaar hard nodig. 

 
Verzamel per gemeente in regio IJsselland de 
sleutelfiguren rond het thema financiële uitbuiting. Dit 

zijn o.a. aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld 
van welzijns- en zorgorganisaties, notaris(sen), leden 

ouderenbond, bankmedewerkers en politie. 
 

Ontmoet elkaar rond het thema financiële uitbuiting. 
En gebruik deze werkvorm om een lokale verwijsroute 
te creëren waardoor professionals én daarmee de 

ouderen de weg weten naar de juiste hulp om 
financiële uitbuiting te voorkomen en stoppen.  



Werkvorm: Van klantreis naar een lokale verwijsroute 

Introductie Klantreis 

Een klantreis is afkomstig uit de wereld van marketing en communicatie. Vrij vertaald is het de weg die een (potentiële) klant aflegt om 

tot een handeling over te gaan. Hierbij valt te denken aan de weg die iemand aflegt tot een aankoop, bijvoorbeeld van een nieuw 

telefoonabonnement, het kopen van een auto of het boeken van een vakantie. Een klantreis maakt inzichtelijk wat de gevoelens en 
overwegingen zijn van een klant om iets wel of niet af te nemen (een product of een service).  

In deze werkvorm is de klant een oudere.  

 

We gaan op reis door gedachten, gevoelens en overwegingen die ouderen hebben rond het onderwerp financiën. We doorlopen 

verschillende fasen. Van financieel zelfredzaam tot aan slachtoffer zijn van financiële uitbuiting en daarna hoe een oudere deze situatie 

kan veranderen. Hierdoor wordt duidelijk wat een oudere in iedere fase nodig heeft en wie in de woonplaats van de oudere daarvoor kan 

zorgen. Door de klantreis per gemeente in te vullen, ontstaat er een lokale verwijskaart van betrokken partijen en hun afspraken.  
Deze lokale verwijsroute wordt weer gedeeld met Veilig Thuis, zodat adviesvragers en/of melders snel geholpen zijn.  

Doel 
Er is een lokale verwijsroute, zodat professionals weten waar ouderen met welke hulpvraag rond financiën terecht kunnen. 

Tijdsduur 
60 minuten 

Materialen 

Rol behang / 20x A3 papier 

Plakband 

Stiften 

Pennen 

Bijlage: Verwijsroute gemeente Zwolle  

 
Werkwijze 

 Zorg voor een groot vlak papier op een muur. Zo’n 130cm hoog en 500cm breed. Teken een tabel met bovenaan horizontaal de 

volgende woorden: Fasen – Beleving  - Wat is er nodig? – Waar vindt men dat in ……….. (in te vullen naam van gemeente). 

Verticaal, onder fasen, schrijf je de verschillende fasen voor ouderen en het organiseren van administratie en financiën.  



Dit zijn: 

Financieel zelfredzaam 

Zelfredzaamheid verminderd 

Financiële administratie wordt uitbesteed 

Start financiële uitbuiting 

Slachtoffer is zich bewust van misbruik 

Omgeving vermoedt financieel misbruik 

Slachtoffer wordt geholpen 

 Er zijn 3 stappen om tot een verwijsroute te komen. Neem voor iedere stap tijd om deelnemers zelf te laten opschrijven en het 

daarna gezamenlijk te bespreken. Deelnemers mogen zich vrij voelen om op te schrijven wat ze willen. Sta na iedere stap stil om 

na te gaan: klopt het wat we op hebben geschreven? Kunnen er nog aanvullingen zijn? De eerste stap, de beleving van de oudere, 

is belangrijk om uit te diepen. Zodat aanwezigen werkelijk voelen en ervaren welke belemmeringen ouderen ervaren om hulp te 

vragen.  

 

o Stap 1 Beleving 

Noteer de beleving van de oudere per fase. Hoe voelt een oudere zich als hij zelfredzaam is? Hoe voelt hij zich als hij hulp 

gaat vragen aan een familielid? Welke gedachtes zijn er? Welke belangen heeft een oudere in iedere fase?  

 

o Stap 2 Wat is er nodig om financiële uitbuiting te voorkomen of aan te pakken?  

Noteer wat er nodig is per fase om financiële uitbuiting te voorkomen (de eerste 3 fasen) of te stoppen.  

 

o Stap 3 Waar kan de oudere vinden wat hij nodig heeft in…. ?  

Als duidelijk is wat een oudere nodig heeft, dan kan daarna worden na gegaan waar hulp te vinden is in een gemeente. 

Welke organisatie biedt dat?  

 

 Verwerk alle geschreven informatie in een digitaal tabel. De lokale route is er! 

 

 Deel het met netwerkpartners in de gemeente en met Veilig Thuis regio IJsselland. Zo is er regionaal en lokaal duidelijk waar hulp 
te vinden is voor ouderen die problemen hebben met hun administratie en financiën.  

 



Bijlage: Verwijsroute gemeente Zwolle 

Fasen Beleving Wat is er nodig om financieel 

misbruik te voorkomen of aan te 

pakken?  

Waar kan de oudere vinden wat hij 

nodig heeft in Zwolle? 

Financieel 

zelfredzaam 

 

- Ik kan het zelf. Ik heb 

niemand nodig die mij helpt. 

- Met de toekomst, en dat het 

minder kan gaan, ben ik nog 

niet zoveel bezig. 

- Neem contact op met een notaris 

voor een vrijblijvend gesprek. 

- Praat erover met familie; hoe om 

te gaan met geld en goederen 

als het minder goed gaat? 

- In overeenstemming en in 

gesprek met een notaris leg ik 

mijn wensen vast. 

Plaatselijke notaris 

 

 

Zelfredzaamheid 

verminderd 

- Dat kan mijn zoon/dochter 

wel doen. 

- Ik kan het nog best zelf. 

Waar maken ze zich zorgen 

over? 

- Ik overzie het niet meer. De 

financiën worden zo 

ingewikkeld.  

- Hulpmiddelen via mijn bank 

- Casemanager dementie 

http://www.dementieijsselvecht.nl/nl/home/ 

 

Contactpersoon bank 

Financiële 

administratie wordt 

uitbesteed  

- Fijn zo’n vrijwilliger. Ook 

voor aanspraak en een kopje 

koffie! 

- Ik wil nog zo graag 

zelfstandig blijven. 

- M’n dochter neemt alles 

over. Echt geweldig, hoef ik 

me nergens meer mee te 

bemoeien. 

- Vrijwilligers: hoe regel je dat? 

- Service en hulpmiddelen voor 

zelfstandig bankieren. 

- Duidelijke afspraken maken over 

hulp van dochter, omgang 

machtiging of pinpas.  

 

www.opordezwolle.nl 

 

de bank 

 

http://www.mantelzorgzwolle.nl/ 

 

 

 

http://www.dementieijsselvecht.nl/nl/home/
http://www.opordezwolle.nl/
http://www.mantelzorgzwolle.nl/


- Mijn hulp doet boodschappen 

voor me. Ik heb haar mijn 

pinpas mee gegeven. 

Start financiële 

uitbuiting 

- Ik zeg er niets van. Komt 

alleen maar ruzie van.  

- Ik wil niet wantrouwend zijn 

naar mijn kinderen. 

- Zal iemand anders het door 

hebben? 

- Mijn zoon heeft €200,- 

gepind. Was zijn pas 

vergeten. Zei hij. Ik weet 

niet wat ik moet geloven.  

- In gesprek met een 

vertrouwenspersoon 

 

 

- Veilig bankieren 

Meldcode huiselijk geweld: Verplicht voor de 

sociale/zorgsector. Huisarts / Sociaal 

Wijkteam / Verpleegkundige / 

Welzijnswerker 

 

Bank 

Slachtoffer is zich 

bewust 

- Met wie ga ik in gesprek? Ik 

schaam me zo vreselijk. 

- Mijn dochter heeft het al zo 

zwaar. Die is zo druk. Ik wil 

haar niet lastig vallen.  

- Wie vertrouw ik? De 

huishoudelijk hulp of die 

aardige vrijwilliger die met 

mij wandelt? 

- In gesprek met 

vertrouwenspersoon 

 

- Sociale wijkteams 

 

- Veilig Thuis 

Wijkverpleegkundige / huisarts 

 

https://www.swtzwolle.nl/ 

 

www.vtij.nl  

Omgeving vermoedt 

financiële uitbuiting 

- Ik heb bijna geen geld meer 

voor boodschappen. Volgens 

mij had de buurvrouw door 

dat ik meer op de prijs let. 

- Hoe kan er een oplossing 

komen, zonder dat de relatie 

met mijn zoon stuk gaat? 

M’n dochter vindt dat ik me 

aanstel. 

- Maak het bespreekbaar. 

- Vraag: Wat heb je nodig? Wat 

kan ik voor jou betekenen?  

Anoniem advies vragen bij Veilig Thuis: 

 

www.vtij.nl  

 

https://www.swtzwolle.nl/
http://www.vtij.nl/
http://www.vtij.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wat gebeurt er als ik het 

vertel? Wat wordt ermee 

gedaan? 

Slachtoffer wordt 

geholpen 

- Ik ben de controle kwijt over 

de situatie. 

- De hulpverlener klinkt 

aardig, maar ik hoor ook een 

verwijt in haar stem dat ik 

nu pas aan de bel trek. 

- Nu heb ik niks meer. Straks 

wordt ik nog mijn huis uit 

gezet.  

- Hoe lang krijg ik hulp? Wat 

als de hulpverlener weg is? 

- De situatie zo organiseren dat de 

hulpverlener zich kan terug 

trekken. 

- In het stadium van vergevorderd 

misbruik is wettelijke 

bescherming belangrijk. Dan 

heet dat beschermingsbewind. 

- Voortrekker in hulpverlening zijn 

Sociale wijkteams 

www.opordezwolle.nl 

 

Bewindvoering: Een bewindvoerder in 

Zwolle of omgeving. 

 

Mentorschap 

http://www.mentorschap.nl/ 

 

 

 

http://www.opordezwolle.nl/
http://www.mentorschap.nl/


 

 

 

Deze werkvorm om een lokale verwijsroute te creëren is onderdeel van een toolkit 

om financiële uitbuiting onder ouderen te voorkomen en te stoppen. Speciaal samen 

gesteld voor ouderen, informele zorgers en professionals in regio IJsselland. 

 

 

Meer informatie: www.wijz.nu  

http://www.wijz.nu/

