
Bijlage C-8: Functieomschrijving Belastingspreekuren 
 
Mensen met een beperking en ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Behalve de 
professionele hulp op het gebied van wonen, welzijn en zorg is daarbij de hulp van vrijwilligers 
belangrijk. 
 
Daar valt ook financiële ondersteuning onder. Coherente biedt, samen met een lokale 
belastingconsulent, de service aan om de inkomstenbelasting te laten doen. Dit aanbod is voor 
gepensioneerden, met een maximum inkomen. De dienst kost € 20,- per persoon. Dit bedrag gaat 
naar de belastingconsulent.  
 
Jaarlijks worden er 2-4 dagen gepland waar er belastingspreekuren worden gehouden in het 
Dorpshuis en het Dienstencentrum. Als mensen niet mobiel zijn bieden we aan bij ze thuis te 
komen. De vrijwilliger vult tijdens de belastingspreekuren basisgegevens in, verzamelt en 
controleert geleverde documenten en licht de client in.  
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente is Huib van Straten verantwoordelijk voor de coördinatie. Met hem worden 
afspraken gemaakt betreft werkzaamheden, koppelingen en andere zaken. 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.  
 
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u dit melden bij Huib van Straten. Omdat afspraken met de 
klant meestal niet tijdsgebonden zijn, vragen wij u in eerste instantie om de afspraak onderling met 
de klant te verschuiven. Als u langere tijd niet beschikbaar bent of het gaat om een tijdgebonden 
afspraak, dan kunt u dit melden.  
 
Huib is werkzaam van woensdag t/m vrijdag, afwisselend in Duivendrecht of Ouderkerk.   
E-mail: h.vanstraten@coherente.nl Telefoonnummers: 020-6993164/020-4963673.  
 
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 
De vrijwilliger wordt ingewerkt in de werkwijze en de nodige kennis over inkomstenbelasting wordt 
bijgebracht.  
 
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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