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FINANCIEEL VEILIG OUDER WORDEN:  

INTERVIEW MET WETHOUDER BERT VAN SWAM, GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL  

 

Wethouder Bert van Swam zet zich in om financieel misbruik onder ouderen te voorkomen. 

Veilig ouder worden is onderdeel van het Collegeprogramma, hierbij wordt ingezet op 

preventie en vroegsignalering en spelen lokale netwerken een belangrijke rol.  

 

Ontstaan 

Een aantal jaar geleden kwam een akkoord Bondgenootschap Laaggeletterdheid tot stand. Vanuit 

de regio werd Van Swam afgevaardigde binnen dit bondgenootschap. Door deze rol op te pakken, 

vond de wethouder ook dat hij meer moest doen met dit thema in de eigen gemeente. Er werd een 

taalhuis gestart en later ook een digitaal taalhuis.  

 

Tijdens een conferentie vanuit de GGD, werd als snel de link duidelijk tussen laaggeletterdheid en 

financieel misbruik onder ouderen. Zo is financieel veilig ouder worden een thema geworden binnen 

het Collegeprogramma, met de focus op preventie en vroegsignalering.  

 

Werking 

Vanuit netwerken vroegtijdig signaleren en handelen wanneer nodig:  hier zit ook gelijk de 

uitdaging, merkt Van Swam. Iedereen onderstreept het probleem en steunt het, maar het is zaak 

dat men ook samen wil optrekken en taken en verantwoordelijkheden pakken als er een signaal 

komt. Dus: elkaar vinden en laten zien dat je daadwerkelijk samen optrekt. Voor van Swam bestaat 

het opzetten van een lokale alliantie uit drie stappen: 

 

1. Het starten van een lokale alliantie. 

2. Het lokaal goed laten landen van de alliantie binnen bestaande structuren en 

samenwerkingsverbanden. 

3. Effect van het netwerk laten zien. 

 

Van Swam adviseert collega-wethouders die ook ambitie hebben op dit thema dat je gerust klein 

kan starten. ‘Je hoeft niet direct alle gremia vertegenwoordigd te hebben in een lokale alliantie. 

Start met een aantal partijen en bouw verder uit’, is zijn advies. 

 

Uitdragen 

Het thema wordt door Van Swam geagendeerd binnen het regionaal wethoudersoverleg. Via dit 

verband worden anderen opgeroepen actief financieel misbruik onder ouderen op te pakken. De 

oproep van Van Swalm vindt weerklank bij collega’s. 

 

Advies aan collega-wethouders 

Van Swam: ‘Als je als wethouder constateert dat iets niet gaat zoals het hoort te gaan, doe daar 

dan iets mee. Veilig financieel ouder worden lijkt een thema van alledag, maar als je dieper nadenkt 

zie je wat voor gevolgen het kan hebben. Sta hier bij stil en stel jezelf de vraag: hoe kan ik samen 

met partners beweging creëren om dit tegen te gaan?’ 
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Probeer via een basisafspraak met elkaar en partners te kijken naar hoe je elkaar aan de voorkant 

kunt meenemen in ontwikkelingen die je opvallen en elkaar kunt informeren om uiteindelijk 

preventief te werken.‘ 


