
Bijlage C-10: Functieomschrijving ‘Seniorenrestaurant’ 
 

Coherente biedt verschillende activiteiten aan thuiswonende ouderen in Ouder-Amstel. Het 
‘Seniorenrestaurant’ is een vaste activiteit waarbij er een twee-gangen maaltijd wordt bereid door 
Slagerij Stronkhorst. Deze wordt door 2 vrijwilligers geserveerd aan ouderen. Deze activiteit vindt 
elke donderdag plaats in Ouderkerk en iedere derde donderdag van de maand in de Waver.  
 
Functieomschrijving  
Bij het ‘Seniorenrestaurant’ staat de aandacht voor de gasten centraal. Als vrijwilliger bij het 
‘Seniorenrestaurant’ draagt u hier actief aan bij door het klaarzetten van de gezamenlijke 
dinertafel, het verwelkomen van de gasten, het begeleiden naar de tafel en het serveren van de 
maaltijd en een drankje. Ook bent u als vrijwilliger bij het ‘Seniorenrestaurant’ verantwoordelijk  
voor het inkopen en klaarzetten van het dessert, het voorbereiden van het diner en het in orde 
maken van de financiën. Als medewerker is het van groot belang om te werken volgens de HACCP 
hygieneregels. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het bardraaiboek. 
 
Het ‘Seniorenrestaurant’ gaat voor de vrijwilligers om 16:30 uur van start met de voorbereidingen. 
In Februari en September  is er een gezamenlijk overleg waarin belangrijke zaken zoals 
bijzonderheden, wijzigingen, kwetsbare gasten en taakverdeling worden besproken. Hierbij zal een 
medewerker van Coherente aanwezig zijn. In dit overleg is er ook ruimte voor u als vrijwilliger om 
mededelingen te doen of bijzonderheden te bespreken.  
Als vrijwilliger van het ‘Seniorenrestaurant’ zal u samen met een andere vrijwilliger zorgen voor de 
uitvoering van deze activiteit. Als vrijwilliger van het ‘Seniorenrestaurant’ zal er een kosteloze 
maaltijd en drankje voor u zijn. 
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente zijn vier activiteitenbegeleiders. Dit zijn Anita Vlug, José Zeinstra, Lilian Koenders en 
Lesley Zeinstra.  
Mocht u verhinderd zijn of andere vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot één van de 
activiteitenbegeleiders. Wanneer u iets signaleert bij een gast is het zaak om dit bij de 
activiteitenbegeleiders te melden. Coherente kan deze signalen intern behandelen of contacten in 
het zorgnetwerk inlichten.  
 
U kunt ons bereiken in Ouderkerk  op 020-4963673 en Duivendrecht op 020-6993164.  

• Anita: ma/di/do/vrij a.vlug@coherente.nl 
• José: di/do j.zeinstra@coherente.nl 
• Lilian: ma/wo/vrij l.koenders@coherente.nl 
• Lesley: Di/wo en laatste vrijdag vd maand l.zeinstra@coherente.nl 

 
Verzekeringen 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk via de VNG Vrijwilligerszekering van de 
gemeente Ouder-Amstel. Bij schade s.v.p. contact opnemen met Coherente. De polissen liggen ter 
inzage in het Coherente kantoor. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Als u als vrijwilliger tijdens een activiteit alcohol schenkt, dient u een IVA training te volgen 
(Instructie Verantwoord Alcohol schenken). 
Verder is er bij deze functie geen sprake van verplichte deskundigheidsbevordering. Wel zijn er een 
aantal trainingen waarbij de vrijwilliger baat kan hebben. Denk aan Reanimatie, fysiek begeleiden 
ouderen en Grenzen stellen. Coherente biedt jaarlijks zijn vrijwilligers een aantal 
trainingen/cursussen aan ter bevordering van het vrijwilligerswerk. Het aanbod wisselt en staat op 
www.coherente.nl/cursus-vrijwilligers 
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