
 
 
Consulent Noord- en Midden-Limburg (17-24 uur) 
 
KBO Limburg is een maatschappelijke organisatie voor senioren. Met bijna 30.000 
leden en zo’n 120 lokale afdelingen staan we sterk in heel Limburg. Gelukkig ouder 
worden: met elkaar en voor elkaar, eigen kracht ontdekken en samen optrekken: 
senioren met elkaar, maar ook met andere groepen/generaties. Dat is waar de KBO 
voor staat. In onze samenleving ligt de focus steeds meer op zelfredzaamheid. Ook 
voor senioren. Wij ondersteunen de doelgroep senioren op allerlei gebied zoals 
veiligheid, wonen, welzijn en zorg. 
 
In de afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en 
behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Honderden vrijwilligers zetten zich 
in via KBO Limburg: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur of 
tabletcoach. Vanuit ons kantoor in Roermond bieden wij met een klein maar 
professioneel team met enthousiasme en plezier ondersteuning aan de vele 
vrijwilligers en afdelingen. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een 
consulent voor 24 uur per week. De consulent is een ‘spin in het web’ en richt zich 
op de versterking van de organisatie. 
 
Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding, coördinatie en advisering van 
vrijwilligers. 

• Je werkt aan projecten die gericht zijn op ondersteuning van de doelgroep. 
Voorbeelden zijn eenzaamheid, armoede, beweging en digitale vaardigheid. 

• Je fungeert als vraagbaak voor de vrijwilligers en zorgt dat zij optimaal zijn 
toegerust. 

• Je bouwt aan het netwerk van KBO Limburg op provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk niveau. 

• Je werkt aan de verbinding tussen de lokale KBO afdelingen en gemeenten en 
netwerkpartners. 

• Je organiseert en begeleidt thema- en informatiebijeenkomsten voor 
vrijwilligers en/of senioren. 

• Je geeft presentaties en cursussen/workshops over relevante thema’s. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je beschikt over een relevante afgeronde HBO-opleiding zoals Social Work. 
• Je hebt ervaring of affiniteit met de doelgroep en het werken met vrijwilligers. 
• Je weet vrijwilligers te coachen en motiveren. 
• Je signaleert mogelijkheden en knelpunten en weet hier goed op in te spelen. 
• Je vindt het leuk om te netwerken en beschikt over sterke sociale 

vaardigheden. 
• Je kunt goed inschatten wat er nodig is om een (project)plan uit te voeren. 
• Je beschikt over didactische vaardigheden en bent goed in helder en 

overtuigend presenteren. 
• Je bent een teamplayer. 



• Je bent bij voorkeur woonachtig in Noord- of Midden-Limburg en beschikt 
over eigen vervoer. 

Wat bieden wij? 

• Een enthousiast en betrokken team. 
• Een zelfstandige en afwisselende functie waarbij het persoonlijk contact met 

mensen voorop staat. 
• Vrijheid en vertrouwen om eigen ideeën en initiatieven uit te werken. 
• Flexibele werktijden. Je werkt vanuit thuis. Afspraken en bijeenkomsten 

vinden voornamelijk plaats op locaties in Noord- en Midden-Limburg. 
• Een jaarcontract met de intentie dit om te zetten naar een vast dienstverband. 
• Salaris op basis van de CAO Sociaal Werk, schaal 8. 

Interesse? 
Ben jij degene die we zoeken en heb je interesse in deze functie? Stuur dan je 
sollicitatie, inclusief CV, graag vóór 5 september 2022 per mail 
naar: info@kbolimburg.nl 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renske Dassen, consulent (0475-
381740) of neem een kijkje op onze website: www.kbolimburg.nl 
 
Deze vacature is alleen bedoeld voor sollicitanten, niet voor partijen die hun 
werving-, selectie- of personeelsdiensten aan willen bieden. Delen van deze vacature 
via social media mag natuurlijk altijd. 
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