Uitnodiging
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert de Thema bijeenkomst

Signaleren en dan….
Hoe verder na signalen van ouderenmishandeling?

Aansluitend op de themabijeenkomst ” Samen zorgen voor onze kleurrijke ouderen” van december
2014, willen we nu een vervolg stap gaan zetten.
Verschillende aspecten bij (migrante) ouderen, maakt hen extra kwetsbaar om slachtoffer te
worden van ouderenmishandeling. Deze (migrante) ouderen maar ook de familieleden vinden de
weg naar de hulpverlening een grote stap. Vertrouwen in en kennis met het hulpverleningsaanbod
helpt om de drempel naar de hulpverlening te verlagen. Daarvoor is een goede samenwerking
tussen vrijwilligers en professionals belangrijk.
In het werk kun je allerlei dilemma’s tegenkomen zoals: Hoe behoud ik mijn vertrouwens relatie met
de oudere? Waar ligt mijn grens? Wanneer moet ik overdragen? Hoe kan ik samenwerken en met
wie? Kortom vele vragen en dilemma’s waar we tijdens deze bijeenkomst bij stil willen staan.
In samenwerking met projectleider Yvonne Heygele van NOOM, Netwerk van Organisaties van
Oudere Migranten en trainersgroep Wilde Kastanje gaan we de dilemma’s uitwerken en ervaringen
uitwisselen.
Dit wordt een boeiende interactieve ochtend waarin het bespreekbaar maken van
ouderenmishandeling, dilemma’s en de samenwerking tussen professionele hulpverleners en
vrijwilligers aanbod komen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij ouderen uit
andere culturen en samenwerking belangrijk vinden.

Woensdag 7 oktober 2015
Van 9.15 tot 12.30 uur
Locatie: CC gebouw, Congrescentrum Amsterdam DWI 5e etage
Weesperstraat 113, 1013 VN Amsterdam
U kunt zich aanmelden voor 5 oktober via de link: preventievoorlichting@020veiligthuis.nl
onder vermelding van: Themabijeenkomst Signaleren en dan…”

Programma:
9.15 - 9.30

Inloop ( koffie en thee)

9.30 - 9.35

Welkom

9.35 - 9.45

Wat kan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voor u betekenen
Preventiemedewerker Veilig Thuis.

9.45 - 10.25

Hoe kunnen we ouderenmishandeling herkennen, hoe voorkom je om in een
Loyaliteits conflict terecht te komen en welke dillema’s kom je hierin tegen.
Mw. drs. Y.M. Heygele projectontwikkelaar/adviseur van het
NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

10.25 - 10.50 Pauze,
Café gourmand
10.50 - 12.20 Signaleren en dan…..
Tijdens deze plenaire workshop door Trainersgroep Wilde Kastanje wordt
aan de hand van een casus onderzocht hoe je als vrijwilliger en professional
Kunt samenwerken om de situatie van een oudere te verbeteren
12.20 - 12.30 Afsluiting en evaluatie

