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KBO Brabant 
 

Belangenbehartiging 

Door het grote ledenaantal van circa 130.000 is KBO Brabant een serieuze 

gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in 

staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en 

landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle 

senioren.  

 
Wat doet KBO Brabant 

 

Wmo-cliëntondersteuning / Hulp bij de Wmo-aanvraag 

Hoe zorgt u ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen? Als u zorg, dagbesteding of hulpmiddelen 

nodig heeft, kunt u daarvoor aankloppen bij de gemeente. Maar u hoeft dat traject niet alleen in te 

gaan, want via de KBO-Afdeling bij u in de buurt kunt u een beroep doen op een van onze 150 

vrijwillige cliëntondersteuners. Wij zorgen voor hun opleiding, bijscholing en certificering, zodat zij 

goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Zij kunnen 

het  Wmo-proces met u bespreken, uitzoeken waar u recht op heeft, en u bijstaan in gesprekken 

met bijvoorbeeld de gemeente. Kortom: onze cliëntondersteuners helpen u graag met uw Wmo-

aanvraag. 

 

Juridische helpdesk / Team van zeven vrijwilligers 

Onze zeven gepensioneerde juristen en adviseurs staan u op vrijwillige basis bij met het 

beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische, notariële of verzekeringskwesties. In 

sommige gevallen zelfs tot en met de rechtbank. U kunt bij onze Juridische helpdesk terecht met 

vragen over erfkwesties en testament, over AOW en pensioen, Wmo, verzekeringskwesties, 

problemen met buren, leveranciers en telefonische verkoop. 

 

Ouderenadvies / Luisterend oor en advies 

Heeft u een vraag over sociale regelgeving of over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en 

diensten? Dan kunt u die stellen aan een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de KBO-Afdeling bij 

u in de buurt. De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u 

meedenken. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als geen ander. En het belangrijkste is 

misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor 

bieden. 

 

Belastinghulp/advies en hulp bij  zorg- of huurtoeslag 

Wij bieden een belastingservice: via uw Afdeling kunt u terecht bij een van onze vrijwillige 

belastinghulpen voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het 

aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Wij verzorgen de opleiding en certificering van de 

belastinghulpen, en via jaarlijkse bijscholingscursussen houden we hen op de hoogte van wijzigingen 

in wet- en regelgeving. We zijn er trots op dat in Brabant circa 550 vrijwillige belastinghulpen 

jaarlijks zo’n 20.000 senioren helpen bij hun aangifte inkomstenbelasting en/of de aanvraag van 

zorg- en huurtoeslag! 

 

Thuisadministratie / Administratie op orde brengen 

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen 

van uw post of met budgetteren? Dan kunt u een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen via de 

KBO-Afdeling bij u in de buurt. De thuisadministrateurs worden centraal opgeleid door ons, zodat zij 

u zorgvuldig en discreet kunnen helpen met het op orde brengen en houden van uw administratie. 

 

 

 

http://www.kbo-brabant.nl/


 

 

 

 

KBO Brabant ledenvoordeel 
 

Energie 

Onze partner Energiebesteding voorziet u van groene energie direct uit Nederlandse bron, tegen 

voordelige variabele en vaste stroom- en gastarieven. Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp 

bij het overstappen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Hier 

nemen ze de tijd voor u en regelen ze alles. 

Informatie / contact: www.onsledenvoordeel.nl, (085) 486 33 63 

 

Zorgverzekering 

Als lid van onze vereniging krijgt u korting op een zorgverzekering van Aon, CZ, VGZ of Zilveren 

Kruis Achmea. U heeft daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op uw ledenpas) en het 

collectiviteitsnummer van de betreffende zorgverzekeraar. 

 

Rijbewijskeuring 

Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw rijbewijs moet verlengen, moet u een medische keuring 

ondergaan – en dat vervolgens elke vijf jaar. De kosten van zo’n keuring variëren van € 45,-  tot het 

officiële landelijke tarief van € 76,60. 

Als lid van onze vereniging krijgt u op verschillende locaties korting op uw rijbewijskeuring. 

Vraag de rijbewijskeuring tijdig aan. Het CBR adviseert om al vier maanden vooraf de aanvraag tot 

herkeuring te doen.  

 

Webshop 

Via KBO Brabat webshop Ons ledenvoordeel profiteert u van de meest uiteenlopende aanbiedingen: 

van een mobiliteitstrainer tot batterijen voor uw hoorapparaat, en van voordelig bellen tot leuke 

uitjes. Bent u niet thuis op internet? In ons ledenmagazine ‘Ons’ staan maandelijks mooie 

aanbiedingen, en telefonisch bestellen kan ook! 

 

 

 

 

K B O  is een  Krachtige Beweging voor Ouderen 
 

 

 

http://www.onsledenvoordeel.nl/

