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Fraude en ouderen 
Aan de workshop namen 14 mensen deel. Het eerste deel nam Alan Kabki voor zijn rekening.. Hij 

presenteerde de belangrijkste conclusies van zijn proefschrift ‘De fraude ontrafelt’. Fraude loont. In 

50% van de gevallen heeft de fraudeur, ondanks de veroordeling er geld aan overgehouden. 

Belangrijke ingrediënten voor fraude zijn: [1] een geschikt doelwit, [2] kennis en mogelijkheden, [3] 

afwezigheid van een beschermer en [4] gemotiveerde dader. Ook schetste hij een vijftal categorieën 

fraudeurs. Van professionals tot gelegenheidsfraude. Belangrijke vraag in de context van deze 

conferentie is ‘wat kunnen we er aan doen?’ Opsporen en straffen is één. Het leed is dan al 

geschiede. Hoe kun je preventief meer doen?  

Met de casus van Trees van Schalkwijk werd deze vraag meer concreet gemaakt. De Rabo bank is al 

langer bezig om de fraude rond ouderen meer aandacht te geven. Dit lijkt met de vergrijzing te 

groeien. Het is een complex en lastig thema. Je kunt niet zomaar een familielid aanspreken als je het 

vermoeden hebt dat er met geld gerommeld wordt. Niet elke zorgverlener die het pasje van de 

oudere gebruikt om boodschappen te doen, is verdacht. Door meer voorlichting te geven, patronen 

zichtbaar te maken (zoals fraude ingrediënten), partijen rond ouderen bij elkaar te brengen, kun je 

mensen meer bewust maken. En, bespreken hoe te handelen als iemand een vermoeden heeft.  

Een interessant thema. Gaat onder meer over het oppikken van zwakke signalen en het in een groter 

collectief proberen betekenis te geven aan deze signalen. Er is op dat gebied nog veel te doen. Een 

belangrijk thema dat in de discussie naar voren kwam is dat ook de banken hier een rol in spelen. 

Met de voortgaande automatisering en digitalisering hebben we bank als vertrouwde plek en de 

medewerker als vertrouwenspersoon laten verdwijnen. Veel ouderen moeten met een technologie 

werken die zij niet kennen. 

 


