
 Functieomschrijving Barmedewerker Dorpshuis 
 

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 Duivendrecht zijn 
vrijwilligers actief in het Dorpshuis als barmedewerker. 
 
Functieomschrijving 
Als barmedewerker ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de bar. Meestal is dit 
een vast dagdeel per week. 
Er wordt van je verwacht dat je de bezoekers verwelkomt en te woord staat. Je verzorgt een kopje 
koffie, thee of een ander drankje. Afrekenen kan niet contant, het Dorpshuis heeft alleen een 
pinapparaat.  Bij sommige groepen die vergaderen of een andere activiteit in het Dorpshuis 
bezoeken, wordt een lijstje bijgehouden van de benodigde drankjes en later afgerekend. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de afwas, een stukje schoonmaak en het bijvullen van de 
drankvoorraad in de koelkasten onder de bar. Als barmedewerker is het van groot belang om te 
werken volgens de HACCP hygieneregels. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het draaiboek.  
Bij grote evenementen/activiteiten/groepen werk je samen met z’n tweeën achter de bar. 
Het is belangrijk om de taken te verdelen. 
Achter de bar ligt een logboek, waarin mededelingen kunnen worden genoteerd. 
 
Vergoedingen 
De barmedewerker ontvangt geen vergoeding, mits de vrijwilliger op een ongebruikelijke tijd nodig 
is. Wanneer de barmedewerker vanaf 17.30 uur tot sluitingstijd diensten verricht, krijgt hij/zij een 
vergoeding van hoogstens € 10,- om iets te eten te kopen. Er wordt afgerekend d.m.v. bonnen. 
De koffie/thee tijdens de werkzaamheden zijn gratis + 2 frisdrankjes. Wanneer de vrijwilligers 
zijn/haar dienst afsluit, kan er 1 gratis alcoholisch drankje genuttigd worden. 
 
Fooi 
Af en toe ontvangen barmedewerkers een fooi. De fooi komt in de grote pot en wordt besteed aan 
een activiteit/bedankje voor alle vrijwilligers binnen Coherente. 
 
Coördinatie en begeleiding 
Wietske Dikkers is de contactpersoon voor de barmedewerker. Anita Vlug is contactpersoon voor 
de medewerkers die tijdens Co’s Kamer achter de bar staan, omdat zij ook vaak hulp bieden bij de 
activiteiten van Co’s Kamer. Daarnaast is Sonja Jansen (met een speciaal nulurencontract bij 
Coherente) verantwoordelijk voor de begeleiding op de werkvloer, zoals het inwerken en coachen 
van de barmedewerker. 
   
Wietske werkt van dinsdag t/m donderdag, afwisselend in Duivendrecht en Ouderkerk. 
E-mail: w.dikkers@coherente.nl, telefoon 020-6993164. 
 
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 
Deskundigheidsbevordering wordt per medewerker besproken en bekeken. Zo bestaat er de 
mogelijkheid om een IVA training en/of EHBO te doen. Een BHV training stellen wij voor elke 
barmedewerker verplicht.  
Per kwartaal wordt er een bijeenkomst georganiseerd met alle barmedewerkers om belangrijke 
zaken door te nemen (Bijvoorbeeld over schoonmaak, veiligheid, bestellingen, e.d.) of om elkaar 
te leren kennen. Deze bijeenkomsten worden dan ook altijd gezellig afgesloten. 
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Indien van toepassing wordt er individuele begeleiding geboden. 
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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