
 
 

 
 

 
 

 

Vrijwilligers gezocht voor Huisbezoek bij ouderen 
 
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om bij ouderen op huisbezoek te gaan. Het gaat om 
vrijwilligers die goed kunnen luisteren en die in een afgebakende periode in het jaar (januari tot en met 
maart) een aantal huisbezoeken kunnen afleggen. Bij een huisbezoek gaat u in een gesprek na hoe het met 
deze persoon gaat. Ook geeft u informatie die hem/haar helpt om op een prettige manier zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 
 
Doelstelling 
Het doel van de huisbezoeken is drieledig: signaleren, informeren en activeren. 
 
Signaleren 
Hierbij gaat het om het vroegtijdig signaleren van knelpunten/problemen in brede zin, dus op alle 
levensdomeinen. Zo kunnen we ook eenzaamheid en behoeften in beeld krijgen.  
 
Informeren 
Huisbezoeken en persoonlijke gesprekken zijn een prettige en ook effectieve manier om mensen te 
informeren en adviseren. De insteek is het ‘levensloopbestendig denken’ en het anticiperen op mogelijke 
toekomstige (gezondheids)problemen. 
 
Activeren 
Naast mogelijke problemen willen we ook graag op zoek gaan naar de kracht van de ouderen, naar hoe zij 
mee kunnen blijven doen aan/in de samenleving. Wat kunnen zij nog wel (voor anderen in hun omgeving 
betekenen) en wat is daarvoor nodig? 
 
Werkzaamheden: 
 

• U maakt zelf (telefonisch) per huisbezoek een afspraak. De oudere heeft dan al een brief gehad 
waarin het bezoek en uw telefoontje wordt aangekondigd; 

• U gaat bij een oudere thuis langs. U voert een gesprek aan de hand van het boekje ‘Als ik ouder 
word’ dat de oudere bij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen; 

• U vult ter plekke een vragenlijst in. U heeft informatiemateriaal bij u dat u kunt achterlaten; 

• U geeft directe tips of vragen van de ouderen door aan de coördinator. Deze zorgt dat de ingevulde 
vragenlijst wordt verwerkt. 

 
Wij vragen van u: 
 

• U heeft plezier en ervaring in de omgang met ouderen; 

• U heeft bij voorkeur zelf al de nodige levenservaring; 

• U heeft goede sociale vaardigheden; 

• U bent zorgvuldig en oplettend; 

• U bent bereid ter voorbereiding een korte training te volgen; 

• U bent de hele periode beschikbaar; 

• U wilt minimaal zes huisbezoeken afleggen in de genoemde periode; 

• U komt uw afspraken goed na; 

• Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); deze wordt vergoed; 

• U beheerst de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk). 



 
 

 
 

 
 

 
 
Wij bieden u: 
 

• Een zinvolle besteding van uw vrije tijd in een mooi project, waarin u echt iets kunt betekenen voor 
een ander; 

• Leuke, inspirerende contacten met ouderen, medevrijwilligers en professionals; 

• Begeleiding en ondersteuning door een vaste contactpersoon; 

• Een WA-verzekering; 

• Vergoeding voor reiskosten en het aanvragen van de VOG. 
 

 
Werktijden 
U bepaalt in overleg met de ouderen uw eigen werktijden; u maakt zelf (telefonisch) de afspraken met de 
ouderen bij wie u langs gaat. 
 
 
Plaats 

• Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk  
 

 
Bijzonderheden 
U krijgt als vrijwilliger een training (1 dagdeel), zodat u weet wat er van u verwacht wordt en welke 
informatie u kunt geven. U krijgt kundige begeleiding zodat u de bezoeken met plezier kunt doen en goed 
uw verhaal en ervaringen kwijt kunt. 
De training vindt plaats in november 2019 en de huisbezoeken in de periode januari tot en met maart 2020. 
 
 
Informatie en aanmelding 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria de Mul, welzijnswerker, telefoon 06-46878144 of  
e-mail: riademul@welzijnmolenlanden.nl.  
 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij het meldpunt van de L.&N. Smit’s Stichting. Dit is bereikbaar via  
e-mail: info@smitsstichting.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 0184-689360.  
Sluitingsdatum van aanmelden is 7 november 2019.  
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