De Vrijwillige
Ouderenadviseur

Hartvoor elkaar!
Vrijwillige ouderenadvisering werkt

U kunt de VOA bereiken via:

De Servicepunten van Wonen Plus West-Friesland
l

Abbekerk: 0229-582581 (alle werkdagen 09.30-11.00 uur)

l

Enkhuizen: (0228-350500 (Welwonen: ma t/m do 8.30 –

l

l
l
l
l
l
l
l

Andijk: 0228-597487 (ma, di, wo, vrij 09.00-10.30 uur)
12.30 uur en 13.00 – 16.30 uur)

Hoogkarspel: 0228-567854 (alle werkdagen 10.00-11.30 uur)
Hoorn: 088-0075170 (alle werkdagen 09.30-12.30 uur)

Medemblik: 0227-540383 (di t/m vrij 09.30-11.00 uur)
Stede Broec: 0228 -511528 (Stichting Welzijn: ma 12.30-

17.00 uur, di, wo, do 09.00-17.00 uur, vrij 9.00-12.30 uur)

Venhuizen: 0228-544780 (ma, wo, vrij 10.00-11.30 uur)

Wervershoof: 0229-586035 (ma, di, do, vrij 09.30-11.00 uur)

Wognum: 0229-571326 (alle werkdagen 09.30-11.00 uur)

of via:
l

V Vrijwillige

Het bestuur van uw plaatselijke ouderenbond

O Ouderen
A Adviseur
West-Friesland(Oost)

De Vrijwillige Ouderenadviseur staat naast U
Iedereen wil gelukkig en gezond ouder worden.

Voor ouderen zijn 3 kernwaarden belangrijk:
l
l

Stuurkracht en regie over eigen leven
Balans tussen de levensgebieden:
Q

Lichaam en geest (ziek / gezond)

Q

Materiële zekerheid (inkomen, huisvesting)

Q

Waarden en inspiratie (geloof)

Q
Q

l

Taken van de Vrijwillige
Ouderenadviseur
De VOA:
l

Ondersteunt

l

Verwijst naar instellingen of instanties

l
l

Sociale relaties (familie-,vrienden- en kennissenkring)
Arbeid en prestaties (bezigheden / ontspanning)

Een inspirerende omgeving om in te leven

l

Als één of meerdere van deze kernwaarden in de knel komen of uit bain samenwerking met uw omgeving (sociale relaties) op te lossen dan

Q
Q
Q

regelgeving en voorzieningen op het terrein van:
Q

Inkomen

Q

Wonen

Q

De Vrijwillige Ouderenadviseur

Q
l

Financiën en/of administratie
Eenzaamheid
Ouderenmishandeling

Adviseert vrijblijvend en onafhankelijk over

Q

is laagdrempelige hulp nabij, te weten:

staan.

Bemiddelt bij problemen op het gebied van:

Q

lans raken en u bent niet in staat die knelpunten en/of onbalans zelf of

De VOA is opgeleid om U allen als onafhankelijk adviseur bij te kunnen

Geeft informatie over eigen mogelijkheden

V
O

Recht

Mobiliteit

Zorg

Activiteiten, sport, ontspanning en
cursussen

Helpt U met het maken van keuzes en

bespreekt de gevolgen van de door U te
maken keuzes.

A

