
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl en cc naar info@asdb.nl 

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker informeert de ASD met onderbouwing op welke wijze het advies van de ASD in het 
college-/raadsvoorstel is meegenomen.  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe het raads-/ collegevoorstel. 
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Ongevraagd advies m.b.t. Alliantie veilig financieel ouder worden  

aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Best (ASDB) brengt hierbij een ongevraagd advies uit over het thema 
veilig financieel ouder worden.   
 

Achtergrond 
Wat is een lokale Alliantie Veilig financieel Ouder worden? 

Verschillende (beroeps)groepen kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van ouderen. 

Wanneer deze groepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten ter 

bescherming van kwetsbare ouderen. 

 

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke 

deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan 

allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, 

ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een 

lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en 

trekken gezamenlijk op. 

Uiteraard gebeurt er in Best al heel veel op dit gebied. Maar juist door een samenwerking, elkaar 
weten te vinden en door elkaars mogelijkheden kennen kunnen we zorgen dat nog meer mensen in 
Best financieel veilig ouder kunnen worden. En dan bedoelen we uiteraard niet alleen preventie 
maar ook interventie wanneer het mis loopt of mis dreigt te lopen.  
 

Risico’s 
• Financiële uitbuiting van ouderen is aan de orde van de dag en wordt een groter probleem 

als hier niet tijdig op geacteerd wordt.  

• Zonder alliantie lopen beroepsgroepen het risico langs elkaar af te werken.  
 

Advies 
De Adviesraad adviseert het college het volgende: 

• Stel een alliantie samen met beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met financiële 
uitbuiting van ouderen.  

• Formuleer de doelstelling van deze alliantie (SMART).  

• Stel kaders waarbinnen deze alliantie kan acteren.  

• Zorg dat de inwoners- danwel cliëntenparticipatie geborgd is binnen deze kaders.  

• Zorg dat de alliantie goed geoutilleerd aan de slag kan gaan.  
 

Afsluitend 
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Meer informatie is te vinden op de website  
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties 
 
Verder attenderen we op de toolkit, ontwikkeld door Arnhem: 
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/kennisbank/toolkit-veilig-ouder-worden  
 
 
 
Namens de themagroep Wmo van de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
 
 
Freke van der Esch / Voorzitter 
Datum, 29 juli 2021 
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