
We vroegen Antoine wat hij zo mooi vindt
aan het vrijwilligerswerk, hierover vertelt hij
het volgende: 
‘‘Het leuke van dit vrijwilligerswerk is dat je
verschillende mensen ontmoet met allerlei vragen.
Je komt bij de mensen thuis, dus je ziet naast de
financiële vragen, ook wat er bij de mensen thuis
omgaat.’’

Antoine lacht als hij denkt aan zijn leukste
ervaring binnen het vrijwilligerswerk:
‘‘Een meneer uit Philippine had hulp gevraagd
om zijn administratie op orde te brengen. Ik ben
zelf de administratie gaan ophalen bij die meneer.
Toen ik aankwam dacht ik: ‘die meneer is lekker
in de tuin bezig’, omdat er een kruiwagen stond.
Maar wat bleek, die kruiwagen zat vol met dozen
met ongeopende brieven. Die kruiwagen stond
dus op mij te wachten! Daar had ik eigenlijk een
foto van moeten maken, want het was een grappig
zicht. Eenmaal thuis bleek het oudste poststuk
gedateerd te zijn uit 1998. Vaak als ik er langs
rijd, komt dit nog eens naar boven. Dat blijf ik
met een glimlach herinneren.’’

We vragen of Antoine de toekomstige
vrijwilligers advies kan geven en zijn
boodschap is duidelijk: 
‘‘Pak het vrijwilligerswerk aan. Pak het gewoon
op en je hebt er veel plezier van!’’

Antoine de Coninck
burgeradviseur 

Vrijwilliger 
aan het woord!

Interview met Antoine de Coninck
vrijwilliger burgeradvies

Antoine de Coninck is 75 jaar oud en doet
sinds 2007 vrijwilligerswerk bij aan-z. Zijn
werkzaamheden als burgeradviseur voert
hij met passie uit. Antoine vertelt hierover: 
‘‘Ik ben werkzaam als burgeradviseur. Dit doe ik
al heel lang, als ik het goed heb onthouden al sinds  
1 oktober 2007. Burgeradviseur ben je in de
breedste zin van het woord: schuldhulpverlening,
en het aanvragen van zorgtoeslag en huurtoeslag.
Je hebt een verwachting van de hulpvraag als je bij
mensen thuis komt, maar vaak komt er nog een
heleboel bij, dat neem je dan ook mee in de
werkzaamheden.’’

De vrijwilligers van de burgeradvies
beschikken over kennis van wet- en
regelgeving en bestaande voorzieningen. Zij
gaan samen met de hulpvrager op zoek naar
mogelijke oplossingen voor de hulpvraag,
zonder daarbij keuzes op te dringen. De
burgeradviseurs zijn vertrouwenspersonen
die handelen met respect voor de privacy.

Antoine vertelt hoe hij tot het
vrijwilligerswerk als burger-adviseur kwam: 
‘‘Ik had ooit al eens een advertentie van 
 maatschappelijk werk gezien in het advertentie-
blad. Dat ging over mensen helpen met financiële
aanvragen. Toen ik met prepensioen ging dacht ik:
dat ga ik gewoon proberen. Het was totaal iets
anders dan  mijn vroegere werkzaamheden.’’

''Pak het vrijwilligerswerk aan 
en je hebt er veel plezier van!''


