
Wat is een ouderenadviseur? 
 
 
 

Misschien herkent u het: u heeft een 
probleem en u heeft hulp nodig van de 
zorg of overheid en u vindt het moeilijk 
om dit te regelen.  
Regels veranderen en worden 
complexer. 
 
Daarom zijn er bij de KBO goed 
getrainde vrijwillige ouderenadviseurs. Zij 
zullen u helpen met het oplossen van uw 
problemen bij het ouder worden. 

 
Deze vrijwilligers zijn zelf ook ouderen en 
begrijpen dat hulp vragen bij een 
probleem erg moeilijk is. Probeer het 
gewoon, want leven met problemen is 
nog moeilijker. 
 
Omdat voorkomen altijd beter is, heeft de 
ouderenadviseur ook als taak om 
voorlichting te geven over actuele 
thema’s. Regelmatig organiseert KBO 
Barendrecht themamiddagen rondom 
ouder worden. Deze themamiddagen 
worden aangekondigd in De Schakel en 
op de website. 
 
De ouderenadviseur is er niet alleen voor 
KBO leden. Hij / zij is er voor alle 
ouderen in Barendrecht. 

 

Waarmee kan een ouderen-
adviseur u helpen? 
 

1. Lichamelijke en geestelijke 
gezondheidsklachten  

Een ouderenadviseur kan met u kijken hoe 
u het beste met beperkingen kunt omgaan.  
Wat hebt u daarvoor nodig, hoe en waar 
moet dat worden aangevraagd? Wat kunt u 
zelf organiseren?  
  

2. Materiële, financiële en 
huisvestingsproblemen  
- Een ouderenadviseur kan met u kijken of 
u alle mogelijke inkomstenbronnen hebt 
aangeboord, zoals bepaalde toeslagen.  
- Er wonen ouderen in huizen die eigenlijk 
ongeschikt zijn als ouderenwoning. Een 
ouderenadviseur kan met u meekijken wat 
er eventueel aan de woning aangepast zou 
moeten worden of dat het beter is om zo 
mogelijk te verhuizen. 
Hij / zij kan u informeren welke instanties u 
kunnen helpen.  
 

3. Contacten en eenzaamheid  
Veel ouderen merken dat familie, vrienden 
en kennissen uit hun leven verdwijnen. Dat 
kan leiden tot eenzaamheid. Een 
ouderenadviseur kan met u bespreken hoe 
en waar u contacten zou kunnen leggen of 
verstevigen. 

  

 
 
 
4. Bezigheden  
Heeft u een probleem met het “zinvol” 
vullen van de dag? Met een 
ouderenadviseur kunt u bespreken hoe en 
waar u op zoek kunt gaan naar 
bezigheden die u aanspreken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Andere problemen die met ouder 
worden samenhangen 
Ook hiervoor kunt u bij een ouderen-
adviseur terecht. 
 
 

 

  



Wat kan een ouderenadviseur 
voor u betekenen?  
 

 
Een ouderenadviseur is uw gespreks-
partner en zal goed naar u luisteren.  
Hij / zij helpt u om uw hulpvraag helder te 
krijgen. Beslissingen neemt u zelf. 
Indien nodig zal hij / zij u op weg helpen 
naar een zorgleverancier of expert.  
U houdt zelf, met uw omgeving, de regie. 
 
Ook als u om u heen ouderen ziet, die 
problemen hebben die ze niet zelf kunnen 
oplossen, kunt u contact opnemen met 
een ouderenadviseur. 
 
Op onze website vindt u informatie die 
helpt bij veel vragen waar ouderen voor 
staan. U komt daar door naar de site 
www.KBOZuidHolland.nl te gaan en daar 
onder afdelingen “Barendrecht” te kiezen. 
Kies daar voor “Nieuws” aan de 
rechterkant.  
 
De ouderenadviseur hanteert strenge 
regels voor het bewaken van uw privacy. 
 
 

Hoe komt u in contact met een 
ouderenadviseur? 

 

  : 06-14 63 88 33          
: 
ouderenadvisering.barendrecht@gmail.com 

Wilt u KBO lid worden? 
 
 

 
Om gebruik te maken van KBO 
Ouderenadvisering hoeft u geen lid te zijn 
van de KBO.  
 
Als KBO lid heeft u de volgende voordelen:  
- Service bij het belasting invullen 
- Informatie over rijbewijsverlenging 
- Uitstapjes, 4 keer per jaar 
- De woensdagmiddag soos 
- Maandelijkse themamiddag 
- Korting en betere voorwaarden bij 

zorgverzekering Zilveren Kruis. 
 

Meer informatie vindt u op onze 
internetsite. Deze internetsite vindt u door 
naar de site www.KBOZuidHolland.nl te 
gaan en daar onder afdelingen te kiezen 
voor “Barendrecht”. 

 
Wilt u lid worden, geef u dan op bij de 
ledenadministratie:     
 

: 0180-61 88 42 

: m.jong84@chello.nl 
 

 

Ouderenadvisering 
KBO Barendrecht 

 
 

 
 
 

KBO Barendrecht helpt senioren met 
het oplossen van hun problemen 

 
 

 
 

 
 

Katholieke Bond voor Ouderen: 
Samen sterker voor senioren 

 
 


