
Bijlage C-11: Functieomschrijving ‘Gastvrouw/heer’ 
 

Coherente biedt verschillende activiteiten aan in Ouder-Amstel. Om deze activiteiten tot een 
goede uitvoer te kunnen brengen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. In Ouderkerk noemen we 
deze vrijwilligers gastvrouwen en gastheren. 
 
Functieomschrijving 
Als gastvrouw/heer wordt er van u verwacht dat u de gasten verwelkomt bij de activiteit en te 
woord kan staan. Voordat de activiteit zet u de zaal klaar. Verder verzorgt u een kopje koffie, thee 
of een ander drankje. U rekent dit af met de gasten en maakt een financieel overzichtje aan het 
einde van de activiteit. Na de activiteit wordt er met elkaar afgewassen, schoongemaakt en 
opgeruimd. Als medewerker is het van groot belang om te werken volgens de HACCP 
hygiëneregels. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het bardraaiboek. 
 
Verder vraagt een aantal activiteiten nog extra werkzaamheden zoals het kopen van bingoprijzen, 
het aanvullen van de drankenvoorraad en de financiën. Ook wordt de zaal tijdens kerst versierd 
door de gastvrouwen en na afloop weer opgeruimd.  
 
Als gastvrouw/heer bij Coherente kunt u gevraagd worden bij verschillende regelmatige 
ouderenwerkactiviteiten, zoals bingo, klaverjas, bridge, koersbal en werelddansen. Daarnaast zijn 
er ook enkele variabele activiteiten, zoals bloemschikken, modeshows, voorlichtingen en andere 
losse activiteiten. 
 
Er wordt van u een sociale, flexibele houding verwacht zodat de activiteit voor iedereen prettig en 
gezellig verloopt. Tijdens de activiteit kijkt u of de gasten het naar hun zin hebben. Schenkt u zo 
nodig een drankje bij of ruimt u tafels af.  
U kunt uw voorkeur voor dag en activiteit aangeven in het twee maandelijkse overleg. 
 
Vergoedingen 
Wanneer een gastvrouw/heer wordt ingezet bij externe en particuliere verhuur, zoals viering 
verjaardag, vergaderingen etc., dan ontvangen zij een vergoeding van € 10,00 per uur. Waarbij 
ook de voorbereidingstijd en afsluitingstijd wordt meegerekend. In dergelijke situatie is het van 
belang dat de gastvrouwen met minimaal 2 personen aanwezig zijn.  
 
Fooi 
Bij een aantal activiteiten wordt er door de gasten een fooi gegeven. Deze wordt in bewaring 
genomen door Coherente en zal ten goede komen aan alle vrijwilligers in het ouderenwerk. 
Tijdens het overleg met de gastvrouwen/heren wordt er besloten hoe de extra financiële bijdrage 
besteed wordt.   
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente is José Zeinstra contactpersoon voor de gastvrouwen/heren. Met José worden 
afspraken gemaakt betreft werkzaamheden. Voor vragen kunt u bij haar terecht. Wanneer u iets 
signaleert bij een gast kunt u dit bij Coherente neerleggen. Coherente heeft contacten in het 
zorgnetwerk. Zij kunnen de signalen doorgeven aan de juiste instantie. Mocht u verhinderd zijn, 
dan kunt u dit melden bij José Zeinstra.  
 
José is werkzaam op dinsdag en donderdag in het dienstencentrum in Ouderkerk.   
E-mail: j.zeinstra@coherente.nl Telefoonnummers: 020-4963673.  
 
Verzekeringen 

mailto:j.zeinstra@coherente.nl


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 gastvrouw/heer diensten draait waarbij alcohol geschonken wordt, 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 
 


