Nieuwsbrief februari 2020

Beste lezer,


Inleiding
Graag informeren wij de nieuwe ontvangers van onze nieuwsbrief over wat een Lokale
Alliantie is en wat de Lokale Alliantie in Langedijk doet:
Een Lokale Alliantie is een groep van netwerkpartners die vanuit hun eigen werkervaring
betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen en hun kennis hierover met elkaar delen.
Zij zetten zich in om financieel misbruik te voorkomen, te signaleren, te melden en te
stoppen.
Het Steunpunt Veilig Financieel Ouder Worden van de Lokale Alliantie Langedijk is hiervan
een goed voorbeeld. Wij geven advies, informatie en begeleiding over financieel misbruik
-of een vermoeden hiervan- bij ouderen. Door de samenwerking van verschillende
netwerkpartners kan gemakkelijk en snel gehandeld worden.
Momenteel werken de onderstaande netwerkpartners samen:
Heijne Bewindvoering - Schipper en Lof Advocaten - Veilig Thuis - Rabobank Alkmaar e.o. –
Evean - B&L Notarissen - Stichting Mentorschap – Wonen Plus Welzijn – Gemeente
Langedijk.

 Samenwerken in HAL verband
In 2019 zocht de Lokale Alliantie Langedijk met diverse instanties contact in de gemeentes
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk om in zogenaamd HAL verband te kunnen
samenwerken.
Dit resulteerde op 23 januari 2020 in een mooie ontmoeting met belangstellenden op het
hoofdkantoor van Rabobank Alkmaar e.o.
De heer Jan Hofman (algemeen directeur van Heijne Bewindvoering) en mevrouw Petra
Feenstra (wijkverpleegkundige van Evian) heetten iedereen van harte welkom.
Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen, vertelden Jan en Petra over wat een Lokale
Alliantie is en wat de Lokale Alliantie Langedijk als Steunpunt Veilig Financieel Ouder Worden
doet. Tevens informeerden zij de aanwezigen waarom de huidige Lokale Alliantie Langedijk
graag met nieuwe netwerkpartners in HAL verband wil samenwerken.
Daarbij werd aan de deelnemers alvast de ruimte geboden om invulling te geven en mee te

denken aan de opzet van een vernieuwde lokale alliantie in HAL verband.
Besloten is om binnenkort weer samen te komen voor een uitgebreide kennismaking.
Deze bijeenkomst zal in de week van 23 tot 27 maart 2020 worden gepland. Er volgt nog een
uitnodiging.
Hopelijk kan snel daarna het startschot worden gegeven voor een HAL verband met nieuwe
enthousiaste netwerkpartners!
 Workshops
In de afgelopen 3 maanden zijn weer 2 workshops Veilig Financieel Ouder Worden gegeven.
Tijdens de bijeenkomst “van Armoede naar Actie” op 31 oktober in de Binding te ZuidScharwoude hebben Petra Feenstra en Helma Bokhorst (Notaris bij B&L Notarissen) voor de
aanwezige vrijwilligers onze workshop gegeven. Diverse organisaties waren bijeen gekomen
om kennis te delen, er werd o.a. besproken wat armoede in de praktijk betekent en hoe je
daar als hulpverlener mee om gaat. Petra Feenstra heeft ook in Den Helder de workshop
gegeven aan professionals op het gebied van Eenzaamheidsbestrijding.
Heeft u ook interesse in de workshop?
De genoemde workshop is ontwikkeld en gemaakt door de Lokale Alliantie Langedijk en is
heel geschikt om samen met de doelgroep of professionals een interactieve en leerzame
middag te beleven. Wij vragen voor het geven van de workshop aan de doelgroep een
vergoeding van 25 euro, aan professionals 75 euro.
U kunt contact opnemen met het Steunpunt van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00
uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0226-723217 of https://steunpuntlangedijk.nl/Home/ “.
 Ouderenmarkt
Net als vorig jaar organiseerde de Lokale Alliantie Langedijk weer een Ouderenmarkt met het
doel om bezoekers te informeren over een comfortabele en veilige manier van ouder worden.
Op 8 november 2019 jl. waren alle geïnteresseerden van harte welkom in De Binding,
Bosgroet 12, 1722 Zuid-Scharwoude.
Op deze informatieve braderie konden ouderen kennis maken met allerlei verschillende
lokale ondernemers, vrijwilligers, stichtingen en betrokkenen. Veel bezoekers gaven aan dat
ze een fijne middag hebben gehad en goed geïnformeerd en met een voldaan gevoel naar
huis keerden. Daarmee is ons doel ruimschoots bereikt!
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 Voorstelronde
Notaris mr. drs. W.M. Bokhorst van B & L Notarissen te Langedijk (nieuw bij de Lokale
Alliantie Langedijk) aan het woord:

Ik ben rechten gaan studeren omdat ik een hekel heb aan onrecht en ongelijkheid. Direct na
mijn afstuderen heb ik cliënten jarenlang bijgestaan bij juridische geschillen.
Langzamerhand ging mijn interesse steeds meer uit naar het voorkomen van conflicten in
plaats van het oplossen daarvan. Ik heb mij bekwaamd in het bijstaan van mensen bij lastige
juridische zaken zoals testamenten, huwelijksvoorwaarden, aankoop van woningen en het
starten van een onderneming. Uitgangspunt daarbij is goed advies en het opstellen van een
duidelijke akte om problemen te voorkomen.
Als notaris ben ik betrokken bij het wel en wee van jonge en oudere mensen. Ik voorkom
graag misverstanden en conflicten door oplettendheid tijdens de gesprekken en door goed
onderbouwde juridische stukken. Voor oudere mensen is met name het levenstestament van
belang. De akte zorgt ervoor dat wanneer iemand wilsonbekwaam is, een andere persoon
namens hem of haar kan optreden. Uiteraard wordt iemand gekozen op grond van
betrouwbaarheid. Echter als je iemand vertrouwt kan het ook mis gaan. Het is van belang dat
in de akte goede afspraken staan en wordt afgesproken dat er toezicht is op degene die alles
mag regelen. Ik maak deze akten graag voor de mensen. Het is een akte die helpt om
financieel misbruik te voorkomen.
Het werk van het Steunpunt Veilig Financieel Ouder worden trekt mij erg aan. Iedereen
draagt zijn of haar steentje bij en samen kan een vuist gemaakt worden tegen financieel
misbruik van ouderen.
Estate Planner
Tel nr. 0226-318345
e-mail: W.Bokhorst@BenLnotarissen.nl
Bekijk de informatieve filmpje en folder op onze website www.BenLnotarissen.nl
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Feiten
Uit wetenschappelijk onderzoek (WODC) blijkt dat naar schatting ruim 1 op de 20 ouderen
te maken heeft met een vorm van mishandeling. De door ouderen zelf meest gerapporteerde
vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd door psychische
mishandeling en fysieke mishandeling.
Bron; 21 juni 2018, nieuwsbrief 31 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
www.rijksoverheid.nl



Signalen
Onderstaande signalen kunnen wijzen op financieel misbruik:
- Betaalachterstand huur, energierekeningen etc.
- Brieven van incassobureaus
- Ontbreken van geld en/of goederen
- Onverklaarbare geldopnames of transacties
- Weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden
- Verwaarlozing (denk aan persoonlijke verzorging en geen/weinig boodschappen in huis)
- Verdwijnen van waardevolle spullen
- Afsluiting van gas en elektra



Contact
Mocht u vragen hebben, uw zorgen willen uiten, of even willen sparren, neem dan contact
op met het Steunpunt van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0226-723217.
Voor meer informatie kunt u gaan naar: www.steunpunt-langedijk.nl
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