
Bijlage C-2: Functieomschrijving Preventief Huisbezoek 
 
In Ouder-Amstel zijn voorzieningen en regelingen speciaal voor ouderen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. De ervaring leert dat ouderen hiervan vaak niet of te weinig op de hoogte 
zijn. Wij bezoeken daarom, met de hulp van vrijwilligers, ouderen om ze in te lichten. De 
vrijwilliger die het bezoek brengt, is goed geïnformeerd en beschikt over voorlichtingsmateriaal. 
Aan de hand van een vragenlijst wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarnaast 
wordt verteld, gerelateerd aan de situatieschets, welke voorzieningen en regelingen er zijn. Samen 
met de vrijwilliger wordt nagegaan waar de ouderen nu of in de toekomst gebruik van 
kunnen/willen maken. 
 
De huisbezoeken zijn voor 80 plussers. Zij ontvangen persoonlijk een uitnodigingsbrief en zijn vrij 
in de keuze om deel te nemen. 
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente is Huib van Straten verantwoordelijk voor de coördinatie. Met hem worden 
afspraken gemaakt betreft de werkzaamheden. Voor vragen kunt u bij hem terecht. Wanneer u iets 
signaleert bij de klant kunt u dit bij hem neerleggen. Coherente heeft contacten in het zorgnetwerk. 
Zij kunnen de signalen doorgeven aan de juiste instantie.  
 
Huib is werkzaam van woensdag t/m vrijdag, afwisselend in Duivendrecht of Ouderkerk.   
E-mail: h.vanstraten@coherente.nl Telefoonnummers: 020-6993164/020-4963673.  
 
De huisbezoeken 
De preventieve huisbezoeken vinden jaarlijks plaats. Het eerste kwartaal van het jaar gaat de 
groep vrijwilligers bij meerdere ouderen op bezoek. Het aantal bezoeken is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen en aantal actieve vrijwilligers.  
 
Daarbij wordt van de vrijwilliger verwacht een actieve bijdrage te leveren aan het project door o.a. 
mee te denken aan de opzet, helpen brieven versturen en andere zaken. De groep komt twee keer 
per jaar samen voor voorbereiding en evaluatie.  
 
Vergoeding onkosten 
De volgende vergoedingen zijn van toepassing; 
- onkostenvergoeding reizen (indien van toepassing) 
 
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. 
 
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. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Om de ouderen goed in te kunnen lichten en kundig te kunnen signaleren wordt u ingewerkt. 
Daarbovenop organiseren wij jaarlijks een training over een actueel onderwerp voor de groep 
vrijwilligers.  
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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