


De ouderenconsulent
Gratis toegankelijk voor alle ouderen van gemeente Bladel

Loes Beekman 

Sinds twee jaar actief als ouderenconsulent in Bladel, 

Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel 

Laagdrempelig en persoonlijk 

Samen zoeken naar de juiste hulp 

Samenwerking met lokale ouderenorganisaties



• Welke thuiszorgorganisaties zijn er in de gemeente?

• Hoe moet ik zijn om hulp in de huishouding te regelen?

• Wie kan mij helpen bij een aanvraag bij het zorgloket?

• Wie kan mij helpen om een Wlz-indicatie te krijgen?

Zorg 
Voorbeelden 



• Welke activiteiten zijn er in de gemeente te doen voor ouderen?

• Hoe vind ik leuk en nuttig vrijwilligerswerk? 

• Hoe kom ik op verjaardagen van familie, wanneer ik zelf geen 
auto meer kan rijden?

• Waar kan ik leren om beter met de computer om te gaan?

Welzijn
Voorbeelden



• Hoe kom ik aan een toekomstbestendige woning?

• Hoe werkt de website van de woningstichtingen?

• Zou ik in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag? 

• Welke aanpassingen heeft mijn huis nodig?

• Waar moet ik beginnen als ik een mantelzorgwoning wil bouwen?

Wonen 
Voorbeelden



• Ken jij iemand die ook graag samen wil fietsen of wandelen?

• Waar vind ik een luisterend oor?

• Waar kan ik andere alleenstaande ouderen ontmoeten?

• Ik heb veel moeite met het verlies van mijn partner of van mijn gezondheid. Kan 
ik hier ergens hulp bij krijgen?

Eenzaamheid
Voorbeelden



Loes Beekman – ouderenconsulent 

Telefonisch, per e-mail of afspraak voor huisbezoek 

Telefoon: 06-16028677

E-mail: l.beekman@bladel.nl

Contact 
Maandag t/m vrijdag te bereiken

mailto:l.beekman@bladel.nl


Vrijwilligersondersteuner
Gemeente Bladel



Vrijwilligersondersteuner
Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

Yvette Prummel

• Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Verbinden, ondersteunen en adviseren

• (Maatschappelijke) Stage 

Intermediair

• Consul Oorlogsgravenstichting

Netersel en Hoogeloon

• Coördinator Vrijwilligersbureau Bladel



Vrijwilligerswerk
Wat is het? 

• Onbetaald

• Bij een vereniging/organisatie zonder 

winstoogmerk

• Niet-verplicht

• Voor anderen

• Maar……Niet vrijblijvend



Cijfers
Wie doet mee?



- Vrijwilligersorganisaties

- Vrijwilligers

- Jong en oud

- (Maatschappelijke) stages

- Kempen Plus

- Samenwerkingsverbanden

Integratie
Iedereen kan meedoen



- Vrijwilligersverzekering

- Hulp bij starten organisatie 

- Subsidies

- Vacatures 

- Samenbrengen 

- Info’s en bijeenkomsten P.I.Z.

- Gesprekken met vrijwilligers, stage

- Bedrijfsbezoekjes

Werkzaamheden 
Diverse vragen bijvoorbeeld:



- Vacatures

- Inloopspreekuur

- Pro-actief benaderen

- Publicaties PC55 en Beeldkrant

- Beheer Website en Facebook

- www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Vrijwilligersbureau Bladel
Coördinator

http://www.vrijwilligersbureaubladel.nl/


Vrijwilligersbureau Bladel
Ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl



Yvette Prummel

Vrijwilligersondersteuner

Telefonisch, per e-mail of afspraak  

Telefoon: 06-1558 1283

E-mail: y.prummel@bladel.nl

Maandag, dinsdag en donderdag 
Contact 

Vrijwilligersbureau Bladel

De GoeiPlak - Kloostertuin 2 - Bladel

Telefoon: 06 – 2170 3692
E-mail: info@vrijwilligersbureaubladel.nl
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

mailto:y.prummel@bladel.nl
mailto:info@vrijwilligersbureaubladel.nl
http://www.vrijwilligersbureaubladel.nl/

