
Bijlage C-13: Functieomschrijving chauffeur ‘Ouderenactiviteiten’ 
 

Coherente biedt verschillende activiteiten aan thuiswonende ouderen in Ouder-Amstel. Om ervoor 
te zorgen dat ouderen op de locatie van de activiteit kunnen komen is er in een aantal gevallen 
extern vervoer nodig. Coherente streeft ernaar het WMO-vervoer zoveel mogelijk in te zetten voor 
het vervoer van gasten naar een activiteit. Indien het WMO-vervoer, door uitzonderlijke 
omstandigheden, niet mogelijk is kan Coherente een vrijwillige chauffeur vragen.   
 
Functieomschrijving 
Als vrijwillige chauffeur bij Ouderenactiviteiten van Coherente vervoert u gasten van en naar een 
activiteit. Hierbij is een open en geduldige houding van belang. U haalt een gast op bij het adres 
dat u van Coherente heeft doorgekregen op afgesproken tijd. De gast staat soms al klaar, maar in 
enkele gevallen dient u aan te bellen op het huisadres. U begeleidt de gast van de voordeur naar 
uw auto en help bij het in- en uitstappen.  
 
Als vrijwillige chauffeur kunt u aangeven hoeveel personen u kan en wilt vervoeren. Ook kunt u 
aangeven of u in Ouderkerk, Duivendrecht of op beide locaties inzetbaar bent. Daarnaast hebben 
er veel ouderen een hulpmiddel, zoals een rollator, stok of rolstoel. Coherente verneemt graag 
welke hulpmiddelen u kunt meenemen in uw auto.  
 
Vergoeding onkosten 
Als vrijwillige chauffeur ontvangt u een vergoeding van €1,- per enkele rit per gast. De gast rekent 
dit bedrag zelf contant af met de betreffende chauffeur. Indien een gast niet naar de activiteit kan 
komen, dient de gast dit tijdig te melden aan Coherente. Coherente zal de chauffeur inlichten. Als 
er geen afmelding is, zullen de kosten voor de vrijwillige chauffeur bij de gast in rekening worden 
gebracht en zal de chauffeur dit op een later moment alsnog ontvangen.  
 
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. 
 
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 

 
Verklaring Omtrent Gedrag 
In deze functie komt u in een onbeschermde omgeving in contact met kwetsbare klanten. 
Coherente vraagt daarom om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit kunt u bij de gemeente 
aanvragen d.m.v. een formulier die u van Coherente ontvangt. De kosten worden, na overleg van 
de bon, vergoed door de stichting. 
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Deskundigheidsbevordering 
Bij deze functie is er geen sprake van verplichte deskundigheidsbevordering. Wel is er een aantal 
trainingen waarbij de vrijwilliger baat kan hebben. Denk aan Reanimatie, het 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 


