Stichting Friese Ouderenbonden (SFO)
Aan de afdelingsbesturen
van de ouderenbonden,
KBO en PCOB.
Datum: juni 2015
Betreft: cursus Vrijwillige Ouderen Adviseur.

Geacht bestuur,
In september 2015 organiseert de Stichting Friese Ouderenbonden(SFO) weer een cursus Vrijwillige
Ouderen Adviseur (VOA)
Daarvoor kunt u als afdeling van de beide ouderenbonden kandidaten voordragen.
U bent in de afgelopen tijd regelmatig geïnformeerd over het werk van de VOA’s, o.a:
- in het kader van de belangenbehartiging zijn zij actief voor leden en sympathisanten
van de ouderenbonden
- de VOA kan ouderen wegwijs maken in allerlei regelingen zoals de WMO of de
veranderingen in de AWBZ.
- doel is de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten en het welzijn te bevorderen
waardoor langer zelfstandig wonen tot de mogelijkheden behoort.
- op verzoek van de hulpvrager als cliënt ondersteuner bij de zgn. keukentafelgesprekken.
Wat zijn de stappen die genomen moeten worden:
- het afdelingsbestuur gaat na of zij, als service, VOA’s in wil zetten
- zo ja, dan draagt de afdeling mensen voor, voor de cursus
- de kandidaat cursisten opgeven
- kandidaten worden uitgenodigd voor een intake/ kennismakingsgesprek
- bij positief gesprek worden cursisten toegelaten
Na afloop van de cursus, die gegeven wordt door landelijk opgeleide docenten, (DOA's) ontvangen
de deelnemers een landelijk erkent certificaat en bespreken ze met de afdeling hoe zij/ hij ingezet
gaat worden.
Belangrijk is dat de leden van de afdeling weten dat er een VOA is en wat hij/zij voor hen kan
betekenen.
Eveneens is het van belang dat de bonden onderling afstemmen en samenwerken in de gemeente
maar ook contact hebben met de gemeente c.q. de Stichting Welzijn.
De cursus is gratis; de reiskosten van en naar de cursus zijn voor eigen rekening of in overleg
voor rekening van de afdeling.
In de bijlage vindt u een advertentietekst die u in uw eigen ledenblad kunt plaatsen.
Voor meer informatie kunt u ook de website van de SFO bekijken. www.sfobonden.nl
Als afdeling kunt u tot 1 september namen doorgeven van leden die belangstelling voor de cursus
hebben.
Opgave bij J. Eelkema-Brouwer, bestuurslid SFO en coördinator VOA, graag via de mail
jeelkemabrouwer@hetnet.nl tel 0519-589706
Met vriendelijke groet
mede namens de docenten,
Janny Eelkema-Brouwer
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