
Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?  
kboheb@gmail.com                 www.kbo-hilvarenbeek.nl 

 

 

 

 

5 
februari 2019 

Nieuwe bestuursleden  
De KBO HEB is een vitale vereniging voor senioren, die zich richt op 
voorlichting, individuele en collectieve belangenbehartiging. Bovendien 
heeft de KBO HEB  een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op 
inspanning, ontspanning op cultureel, educatief en sportief gebied.  
Om dat werk te kunnen blijven doen,  zijn we hard op zoek naar twee 
nieuwe bestuursleden.  Om het contact met de kern Esbeek te 
verbeteren, denken we in eerste instantie aan iemand uit Esbeek, maar 
kandidaten  uit ander kernen zijn ook van harte welkom.                                
Is het misschien iets voor u?   Kom geheel vrijblijvend eens kennismaken. 
Nadere informatie: Cees van Hoof 06-53646275 
 

Start cursus 
Binnenkort starten er binnen de KBO weer opleidingen voor VOA 
(Vrijwillige Ouderen Adviseur) , HUBA (Hulp bij Belasting aangifte) en 
Clientondersteuner. Het bestuur zou het fantastisch vinden als vanuit ons 
midden (1200 leden) een aantal mensen een cursus (gratis) zou gaan 
volgen. 
Nadere informatie Joost de Kort 06-21844172    

 

Taakomschrijving VOA 
De vrijwillige ouderenadviseur is 
een oudere vrijwilliger die op 
verzoek van de hulpvrager 
ondersteunt, verwijst, bemiddelt 
of vrijblijvend adviseert over 
regelgeving en voorzieningen op 
de terreinen inkomen, recht, zorg, 
wonen, mobiliteit en participatie. 

De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te 
geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in 
de probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het 
verwijzen. Daartoe heeft de vrijwillige ouderenadviseur enige kennis van 
sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg)voorzieningen en 
diensten. De concrete taak is echter afhankelijk van de vraag van de 
individuele ouderen. Centraal hierbij staat het goed kunnen luisteren. 
Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat precies de vraag is en 
waar de oplossing gevonden kan worden. De vrijwillige ouderenadviseur 
kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen. 
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https://pixabay.com/nl/vrijwilligers-handen-vrijwillige-601662/

