
 

 

Profiel ANBO Consulent 

Doel van de vrijwillige functie, plaats in de organisatie 

ANBO Consulenten zijn onderdeel van ANBO Raad & Daad, een dienst van ANBO die via 

diverse kanalen onze huidige maar ook onze toekomstige leden wil helpen met persoonlijke 

dienstverlening.  

 

Indien de Raadslijn de vraag van de beller niet afdoende kan beantwoorden, kan een lid een 

ANBO Consulent op bezoek krijgen. De ANBO Consulent wordt ingezet om samen met het 

betreffende ANBO-lid, het probleem goed door te spreken. De ANBO Consulent kan dan 

opties voorleggen over de te nemen stappen en waar nodig en/of gewenst dit proces 

begeleiden.  

 

Als ANBO Consulent geeft u hulp en advies over inkomen, gezondheid en wonen. Dit doet u 

door praktische vragen te beantwoorden en gedegen informatie te geven. U bent de gids die 

mensen helpt die door de bomen het bos niet meer zien door de veranderde wet- en 

regelgeving. Het is de bedoeling dat u mensen helpt, zonder zelf alles over te nemen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Is geen hulpverlener, maar informeert en ondersteunt bij praktische zaken; 

 Helpt het ANBO-lid en neemt diens eigen verantwoordelijkheid niet weg; 

 Heeft een signaleringsfunctie richting professionals en verwijst door naar andere 
instanties; De ANBO Consulent verwijst waar nodig en mogelijk door naar de Sociaal 
Netwerker van ANBO.  

 Gaat gestructureerd te werk; 

 Kan informatie geven op het gebied van WMO, aanvragen hulpmiddelen e.d. en 
verwijst indien nodig door naar de Raadslijn; 

 Is in staat om voorbereidend werk te verrichten voor WMO en/of keukentafelgesprek, 
in de zin van uitleg geven aan het lid en formulieren voor te bereiden; 

 Kan als toehoorder deelnemen aan gesprekken met (hulpverlenende) instanties 
(bijv. keukentafelgesprek) maar treedt daarin nooit op als adviseur; 

 Ondersteunt waar nodig bij het invullen van formulieren of het voeren van 
telefoongesprekken met (hulpverlenende) instanties 

Persoonskenmerken 

 Loyaal 

 Discreet 

 Empathisch 

 Analytisch 

 Communicatief 

 Digitaal vaardig 
 

Bijzonderheden – kennis, houding en vaardigheden 

● Affiniteit met senioren 
● Affiniteit met en kennis van een van de  onderwerpen inkomen, zorg of wonen  
● Lid van ANBO of bereid lid te worden; 
● Generalist; 
● Beschikbaar voor de opleiding die bestaat uit 6 sessies verspreid over 5 dagen, de 

locatie van de opleiding is Woerden; 
● Minimaal 32 uur per maand beschikbaar; 



 

 

● Minimaal HAVO/MBO denkniveau; 
● In het bezit van een eigen auto en bereid om te reizen; 
● Representatief; 
● In het bezit van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of bereid deze 

aan te vragen; 
● Vertrouwd met Internet en in bezit van e-mail; 
● Flexibel, ook qua werktijden 
● Bereid om het privacy protocol te tekenen. 
● Een zorg- of welzijnsachtergrond is een pré 

 


