
 

Profiel Sociaal Netwerker 

Doel van de vrijwillige functie, plaats in de organisatie 

De sociaal netwerker is een vrijwilliger die lokaal actief is om het sociaal isolement van leden te 

voorkomen. 

De sociaal netwerker weet wie de leden binnen zijn of haar werkgebied zijn en is in staat tekenen 

van vereenzaming te herkennen. De sociaal netwerker maakt een eerste contact, probeert een 

verbinding te leggen en gaat indien nodig op bezoek. 

De sociaal netwerker enthousiasmeert leden mee te doen met de lokale sociale activiteiten van 

ANBO. En zo nodig ook te verwijzen naar activiteiten buiten de ANBO. Daar waar gewenst worden 

kleine praktische klusjes uitgevoerd. De sociaal netwerker signaleert mogelijke knelpunten. Voor 

vragen en mogelijke problemen rond wet en regelgeving verwijst de sociaal netwerker naar de 

ANBO Raadslijn.  

Taken en verantwoordelijkheden 

 Brengt de lokale ANBO leden in kaart 

 Legt verbinding tussen de leden en de lokale sociale ANBO activiteiten  

 Verzorgen van vervoer van en naar sociale activiteiten 

 Voert praktische klusjes uit of zorgt dat dit gebeurt 

 Signaleren sociaal isolement en melden van verwaarlozing 

 Helpen bij opbouwen sociaal netwerk ter bestrijding van eenzaamheid 

 Verwijst door naar de ANBO Raadslijn en professionele hulpverleners indien nodig 

 Kent de sociale kaart binnen een gemeente 

 Maakt gebruik van websites als ´wehelpen.nl` 

 Vult eventueel samen met het lid formulieren in ten behoeve van o.a. bezwaarschriften, 
aangiftes, toeslagen e.d.  

 Belt namens de oudere met (hulpverlenende) instanties of biedt daar hulp bij. 

Persoonskenmerken 

 Discreet en integer 

 Sociaal bewogen 

 Empathisch 

 Initiatiefrijk en oplossingsgericht 

 Toegankelijke (open) houding en communicatief 

Bijzonderheden – kennis, houding, vaardigheden 

 Lid van ANBO of bereid lid te worden  

 Generalist  

 Representatief 

 Vertrouwd met Internet en in bezit van e-mail 

 Flexibel  

 Bereid een korte opleiding via de ANBO Academie te volgen en deel te nemen aan twee 
jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomsten 



 Is ambassadeur van ANBO en kent de grote lijnen van en werkt binnen de gestelde kaders 
van het ANBO beleid en de organisatiestructuur 

 Kent in grote lijnen de producten en diensten die ANBO aan leden biedt 
 


