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De coronacrisis legt pijnlijk bloot hoe kwetsbaar ouderen zijn, ook als het gaat om financiële uitbuiting. Banken werken samen met andere private en publieke partijen in een groeiend
aantal lokale allianties. “Met veel disciplines
dicht op de doelgroep: dat werkt goed.”
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R ABOBANK

» Seniorenadviseurs bezoeken ouderen, visueel beperkte en laaggeletterde klanten.
» Platform ikwoonleefzorg met artikelen
over financieel misbruik: https://www.
ikwoonleefzorg.nl/financien/wat-kunt-udoen-aan-financieel-misbruik
» Deelname aan 76 lokale allianties om ook
lokaal financieel misbruik bij ouderen te
voorkomen. Voor meer informatie zie:
https://www.youtube.com/watch?v=nDMY6x_99WU&t=18s
ABN A MRO

» Financiële zorgcoaches gaan langs
bij klanten die niet mobiel zijn om te
ondersteunen bij dagelijkse bankzaken.
Een laagdrempelige manier om ook te
adviseren over voorkomen van financieel
misbruik.
» Met steeds minder klantcontacten op
kantoor wint de seniorenlijn aan belang.
Klanten bellen de bank en de bank belt
de klanten. “Een mooie bijkomstigheid
van het bellen is dat de ouderen even een
praatje kunnen maken, waardoor zij zich
op dat moment minder eenzaam voelen,”
vertelt Nery Anderson, directeur Dagelijkse Bankzaken bij ABN AMRO. “Dat
wordt door de klanten zeer gewaardeerd”.
DE VOLK SBANK

» Proactief contact opnemen met de oudere klanten en deze klanten bellen om te
toetsen of er hulp nodig is bij de dagelijkse bankzaken.
» Workshop Webwijs.
» Workshop Veilig Online Bankieren.

Marianne van der Krans, Jasper Grotjohann en Roxana Faujdar

