
Vrijwillige ouderenadviseur (VOA): een grote hulp
CUIJK | Bij het ouder worden 
sluipen steeds meer ongemakken 
het dagelijks leven binnen. Wat 
eerst nog geen probleem ople-
verde, kan na een tijdje een belem-
mering worden om de meest 
gewone huishoudelijke werk-
zaamheden te doen. De groep die 
dit overkomt wordt steeds groter: 
we  worden steeds ouder en 
worden geacht steeds langer thuis 
blijven wonen. Pas als dat écht niet 
meer gaat, is er plaats in het 
verzorgingstehuis. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Eén van de vrijwillige ouderenadvi-

seurs is Kees van Nieuwenhuijzen. 

Hij is o.a. zes jaar werkzaam 

geweest bij de sociale dienst van de 

gemeente Cuijk en houdt zich nu al 

geruime tijd bezig met invullen van 

belastingaangiftes en thuisadmini-

stratie: “De sociale instellingen van 

de gemeente en de ouderenbon-

den proberen ouderen te informe-

ren welke mogelijkheden er zijn tot 

ondersteuning van het zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Ouderen moeten niet schromen 

hulp te vragen als dat nodig blijkt. 

De ouderenadviseurs zijn opgeleid 

om te weten te komen welke hulp 

er nodig is en zoeken uit hoe die 

het best gegeven kan worden. Ze 

zijn getest op diverse vaardigheden 

die noodzakelijk zijn om deze hulp 

te bieden: goed kunnen luisteren, 

rustig en duidelijk een gesprek 

voeren en het vertrouwen van de 

betreffende persoon en van de 

betreffende instanties winnen en de 

vinger op de ‘zere plek’ van de 

zorgvrager leggen. Ze kennen de 

vele regelingen die er zijn en weten 

goed contact te leggen met de 

gemeente en zorgverlenende 

instanties.”

Aanvragen
“Alle aanvragen komen binnen bij 

coördinator Henri Groenen en 

wordt door hem naar een oude-

renadviseur doorgegeven. In een 

rustig eerste gesprek wordt de 

aanvrager op haar of zijn gemak 

gesteld en worden de leefomstan-

digheden van de aanvrager 

duidelijk. In een tweede, vaak wat 

opener gesprek, worden de puntjes 

op de i gezet. Misschien gaat het 

niet alleen om het probleem 

waarvoor de aanvraag is ingediend. 

Een voorbeeld: een oudere dame 

heeft een aanvraag gedaan voor 

hulp bij de administratie, maar in 

het gesprek blijkt dat zij de ramen 

wast en de keukenkastjes uithaalt 

staande op een krukje. Levensge-

vaarlijk. Dit wordt dan mede in het 

rapport vermeld en doorgespeeld 

naar de betreffende hulpinstantie. 

Mevrouw heeft dit ongemak nooit 

durven te melden, het voelt vaak 

aan dat het te privé is, maar is 

naderhand heel blij met de hulp die 

zij ook hiervoor krijgt.”

Taken
De taken van de ouderenadviseur 

zijn divers. De meest gestelde 

vragen zijn: het bijhouden van de 

administratie (dat deed mijn man 

altijd, ik heb er geen verstand van), 

het (digitaal) aanvragen van diverse 

toeslagen als huur- en zorgtoeslag, 

zorgverzekering. Daarnaast het 

weer op orde brengen van het 

sociale leven na het wegvallen van 

de partner en de eenzaamheid 

daardoor, het vervoer, AOW en 

pensioen, mantelzorg, aanpassing 

in huis, huishoudelijke hulp, etc. En 

wat men vaak niet weet,  is dat 

mensen met alleen AOW en een 

klein pensioen in aanmerking 

kunnen komen voor een vergoe-

ding van de Reductieregeling van 

de gemeente voor het deelnemen 

aan sociale, culturele, sportieve of 

maatschappelijke activiteiten. Het 

aanvraagformulier is lastig om in te 

vullen, vraag hiervoor de hulp van 

een ouderenadviseur. Ouderen 

weten vaak niet dat zij bij de 

coördinator/ -adviseur terecht 

kunnen voor álle hulpvragen en 

ook niet waar de hulp aangevraagd 

kan worden. Kees: “Dit punt wordt 

bij de mensen slecht onder de 

aandacht gebracht.  De oplossing 

hiervoor is om in publicaties voor 

ouderen regelmatig en duidelijk aan 

te geven dat de mogelijkheid tot 

aanvragen er is en waar dit kan. 

Ook op de website van SWOC is 

veel informatie te vinden. De 

ouderenadviseur kan ook achter de 

probleempjes en problemen van 

ouderen komen door zelf regelma-

tig activiteiten voor ouderen te 

bezoeken en daar een praatje 

maken.”

Dringende oproep
Doordat verschillende mensen 

i.v.m. hoge leeftijd hiermee 

stoppen, is uitbreiding van het 

aantal ouderenadviseurs, belas-

tinginvullers en thuisadministrateurs 

nog steeds nodig. Als u interesse 

hebt, meldt u zich dan aan bij onze 

coördinator Henri Groenen. 

Voordat u aan de slag gaat krijgt u 

een opleiding, georganiseerd door 

de centrale KBO organisatie. Ook 

belangrijk is dat hij of zij voldoende 

computerkennis heeft om doelma-

tig gebruik te kunnen maken van 

e-mail, internet, digitale briefwisse-

ling, registratie en rapportage.

Informatie en aanmelden
Het telefoonnummer van SWOC is 

0485 – 574440, keuzenummer 1. 

Spreek hierop duidelijk uw naam en 

telefoonnummer in. De website van 

SWOC is swocuijk.nl. Onder de kop 

‘Ondersteuning’ staan de verschil-

lende mogelijkheden en telefoon-

nummers. Informatie en aanmelden 

voor ouderenadviseur kunt u bij 

onze coördinator via e-mail IBB.

KBOSWOC@gmx.com. In beide 

gevallen wordt snel contact met u 

opgenomen.

CUIJK | De Bibliotheek anno 2022 is 
naast een uitleeninstantie van 
boeken veel meer dan dat.

Door Ans Stoub

Men kan het ook zien als een 

vraagbaak, helpdesk en opleidings-

instituut waar men alle mogelijke 

‘problemen’ kan (leren) aanpakken 

of mogelijkheden benutten. Er is 

tijdens de openingsuren altijd een 

klantadviseur aanwezig die u meer 

kan vertellen over het aanbod van 

de Bibliotheek. Van maandag t/m 

donderdag is er ook een aantal uur 

een Informatiespecialist die u helpt 

met vragen waar u niet uitkomt. Bel-

len met het Informatiepunt of 

contact zoeken via de mail of op de 

website kan ook.

Folders
Er zijn in de Bibliotheek talloze 

folders te vinden over wat er via 

BiblioPlus, de grote organisatie 

erachter, allemaal te doen is, wat er 

georganiseerd wordt en welke 

cursussen aangeboden worden. Dat 

kan fysiek of digitaal zijn. Het zijn 

vele onderwerpen waarvan er 

hieronder zoveel mogelijk beschre-

ven staan. Men kan er bijvoorbeeld 

leren met de moderne telefoon om 

te gaan, inclusief extra mogelijkhe-

den van contact, spelletjes, boeken 

luisteren en kennis vergaren. U kunt 

ook leren zelf uw foto’s die er op 

staan te bewerken.

Als het lezen, schrijven of rekenen u 

moeilijk valt kunt u ook een lees-, 

schrijf of rekencursus volgen. Maar 

er is ook bijvoorbeeld een leesliniaal 

waarmee de letters per regel voor u 

vergroot worden. Of u kunt een van 

de luisterboeken van de Bibliotheek 

lenen of online luisteren zonder 

telefoonabonnement. En er zijn 

daarnaast ook grote-letterboeken. 

Als u graag boeken wilt lenen maar 

ze zelf niet kunt komen halen zijn er 

altijd vrijwilligers die ze graag naar u 

komen brengen en/of daarna 

omruilen.

Tegenwoordig wordt u om uw DigiD 

gevraagd als u bijvoorbeeld contact 

wilt hebben met de belastingdienst/

overheid/ziekenhuis of voor het 

Corona Test Bewijs. Ook daarmee 

kan men u bij de Bibliotheek helpen. 

Bij problemen met bijvoorbeeld 

moeilijk te begrijpen teksten kunt u 

ook de hulp van de informatiespeci-

alist vragen. Om te lenen moet u lid 

zijn van de Bibliotheek maar de hulp 

of lekker in de Bibliotheek de krant 

of een tijdschrift lezen is helemaal 

gratis, u bent altijd welkom.

Informatiepunt: tel. 0485-745035 of 

www.biblioplus.nl of informatie-

punt@biblioplus.nl

Groot aanbod voor ouderen in de Bibliotheek

Seniorenpagina

Er zijn talloze folders in de Bibliotheek te vinden over wat er via 

BiblioPlus allemaal te doen is.

Wij interviewden Kees van Nieuwenhuijzen, coördinator VOA Henri 

Groenen kon helaas niet aanwezig zijn.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC

Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl

www.sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

M/V/X 
In de tweede helft van maart zal de zestiende 

editie van Van Dale Groot woordenboek van de 

Nederlandse taal verschijnen. Men kan mij thuis 

al handenwrijvend aantreffen: een jubileumedi-

tie met nota bene illustraties!

Maar daar blijft het niet bij. Bijna vijftienduizend 

woorden zullen naast de bekende (m) of (v) ook 

de genderneutrale aanduiding (x) krijgen. Volgens 

CEO-Van Dale Ton den Boon, hoofdredacteur, heeft dat te maken met 

maatschappelijke veranderingen. Omdat bepaalde woorden tegenwoor-

dig steeds vaker gebruikt worden voor zowel mannelijke, vrouwelijke als 

zogenoemde non-binaire personen vond hij een aanpassing aan de 

nieuwe tijdgeest noodzakelijk.

Dat moest ik toch wel even tot me laten doordringen, om niet te zeggen 

van bijkomen na onderdompeling in de woeste wateren van het hier en 

nu. Maar de Van Dalebaas komt met nog meer opmerkelijke nieuws. Hij 

stelt dat een woord als vader voor veel mensen nog uitsluitend mannelijk 

is. De hoofdredacteur voorziet echter dat ook daarover in de toekomst 

discussie kan komen, waardoor die opvatting over tien tot twintig jaar 

zomaar anders kan zijn.

Ook hier overviel mij de behoefte tot diepe en ernstige reflectie. Want 

neem nu zegswijzen als “Ergens de geestelijke vader van zijn.”, of “Succes 

kent vele vaders.”, of “De wens is de vader van de gedachte.” Wat nu als 

de vader een moeder blijkt te zijn? Kijk, daar heb je het gedonder al! 

Waar moet dat heen? Wat moeten wij daarvan vinden? En wat zou 

bijvoorbeeld de oude heer Freud hiervan hebben gevonden?

Dus, vaders (m), mannenbroeders (m), lotgenoten (m) (of ook x?), zet u 

schrap! Het Malieveld, het Museumplein en de Dam zullen besproken 

worden. Mits daar natuurlijk plaats is, wat tegenwoordig nog zomaar de 

vraag kan zijn. Daar hoeven we overigens niet te zwaar aan te tillen, want 

je kunt – naar verluidt – ook gewoon koffie gaan drinken.

Van Veldeke


