
Bijlage C-: Functieomschrijving vrijwilliger bij activiteiten 
 
Bij Coherente vinden veel activiteiten plaats, op verschillende locaties. In een aantal gevallen gaat 
het om zelfstandige groepen, waarbij ondersteuning van Coherente niet of nauwelijks nodig is. 
Binnen deze groepen zijn er enkele leden die een organiserende en/of uitvoerende taak hebben. 
Deze personen vervullen hiermee een rol als vrijwilliger bij Coherente.  
N.B. Hierbij gaat het niet om gastvrouwen en -heren of werkgroepen. 
Voorbeelden van groepen waarin enkele van de deelnemers een rol hebben die meer behelst dan 
het deelnemen: de stijldansgroep, klaverjas en bridge. 
 
Taak/functie 
De taken en rollen bij de activiteiten lopen sterk uiteen. Vaak vervult de vrijwilliger ook een 
financiële rol. Met de vrijwilligers worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. 
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij de veiligheid van de deelnemers en van zichzelf voorop stellen, 
dat zij regels en wetten met betrekking tot privacy, hygiëne en het gebruik van locaties en 
materialen respecteren en de financiën met Coherente overleggen. De precieze invulling wordt bij 
aanvang van het werk vastgelegd.  
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente zijn er meerdere medewerkers aanspreekpunt voor de activiteiten.  
Margit Rechtuijt: aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de stijldansgroep. De overige activiteiten 
worden gecoördineerd door teamleden van het Ouderenwerk. 
 
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 
• Margit: di/wo/do m.rechtuijt@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. 
 
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 


