
Bijlage C-12: Functieomschrijving Co’s kamer 
 

Co’s kamer is een vorm van dagbesteding voor thuiswonende ouderen uit Ouder-Amstel. Co’s 
kamer biedt haar gasten (kwetsbare ouderen) structuur en zingeving, de gelegenheid in de eigen 
omgeving mee te doen, andere mensen te ontmoeten en naar vermogen te participeren.  
Het programma van de ochtend wordt zoveel mogelijk afgestemd op de interesse van de gasten. 
Co’s kamer wordt gecombineerd met activiteiten als stoelgym en wordt afgesloten met een 
gezamenlijke lunch. 
 
In Ouder-Amstel kunnen kwetsbare ouderen vijf dagen per week naar een vorm van dagbesteding. 
Drie dagen in Ouderkerk in het Dienstencentrum en twee dagen in Duivendrecht in het Dorpshuis.  
 
Functieomschrijving  
Bij Co’s kamer staat de aandacht voor de gasten centraal. Als vrijwilliger draagt u hier actief aan 
bij door het aangaan van gesprekken met gasten, het spelen van een spelletje of het uitvoeren van 
een creatieve activiteit. Ook kunt u als vrijwilliger verantwoordelijk zijn voor het bereiden van de 
lunch en het verzorgen van de boodschappen hiervoor. Als medewerker is het van groot belang 
om te werken volgens de HACCP hygiëneregels. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het 
bardraaiboek.   
 
Elke Co’s kamer wordt om 9:30 uur gestart met een kort overleg met de vrijwilligers en één van de 
Ouderenwerkers van Coherente. In dit overleg worden belangrijke zaken besproken zoals 
bijzonderheden, wijzigingen, kwetsbare gasten en het bespreken van de taakverdeling. In dit 
overleg is er ook ruimte voor u als vrijwilliger om mededelingen te doen of bijzonderheden te 
bespreken.  
 
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 

 
Vergoeding onkosten  
Er zijn geen vergoedingen van toepassing. Eventuele incidentele kosten worden eerst overlegd. 
Deze kunnen worden gedeclareerd bij de contactpersoon.  
 
Verzekeringen 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk via de VNG Vrijwilligerszekering van de 
gemeente Ouder-Amstel. De voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.  Bij schade 
s.v.p. contact opnemen met Coherente. De polissen liggen ter inzage in het Coherente kantoor. 
 
 
 
 

mailto:a.vlug@coherente.nl
mailto:j.zeinstra@coherente.nl
mailto:l.koenders@coherente.nl
mailto:l.zeinstra@coherente.nl


Deskundigheidsbevordering 
Bij deze functies is er geen sprake van verplichte deskundigheidsbevordering.  
 
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 


