
Ben	  jij	  de	  vrijwillige	  teamleider	  die	  wij	  zoeken	  voor	  onze	  wekelijkse	  Inloop?	  
	  
	  

Oog	  voor	  Utrecht	  is	  een	  stichting	  die	  eenzaamheid	  
onder	  ouderen	  tegengaat.	  
Elke	  week	  van	  10.00	  -‐	  13:00	  uur	  organiseren	  we	  samen	  
met	  de	  vrijwilligers	  en	  de	  ouderen	  een	  inloopochtend	  
voor	  en	  door	  ouderen	  uit	  Noordwest	  Utrecht.	  Tijdens	  
deze	  inloopochtend	  komen	  18	  tot	  25	  ouderen	  bij	  elkaar	  
om	  een	  kop	  koffie	  te	  drinken,	  te	  sjoelen,	  het	  nieuws	  te	  
bespreken	  en	  gezamenlijk	  te	  lunchen.	  De	  ontmoeting	  
staat	  centraal.	  Gemiddeld	  eens	  per	  maand	  doen	  de	  
ouderen	  een	  activiteit,	  zoals	  bloemschikken	  of	  jam	  
maken,	  een	  wandeling	  in	  het	  park.	  Als	  er	  meer	  vraag	  is	  
worden	  er	  meer	  activiteiten	  ingepland.	  	  

	  
Functieomschrijving	  	  
	  
JIJ:	  

• Beschikt	  over	  een	  stevige	  persoonlijkheid.	  	  
• Hebt	  ervaring	  in	  het	  omgaan	  met	  ouderen	  en	  kan	  goed	  aansluiten	  en	  afstemmen.	  	  
• Bent	  wekelijks	  3	  uur	  beschikbaar.	  
• Bent	  sociaal	  en	  creatief.	  
• Houdt	  van	  organiseren.	  
• Luistert	  en	  handelt	  naar	  behoeftes	  van	  de	  deelnemers.	  
• Hebt	  een	  hands	  on	  mentaliteit.	  
• Neemt	  deel	  aan	  training	  en	  scholing.	  
• Coacht	  vrijwilligers	  en	  zet	  hen	  in	  hun	  kracht.	  
• Je	  geeft	  de	  vrijwilligers	  het	  vertrouwen	  en	  de	  ruimte	  om	  hun	  werkzaamheden	  uit	  te	  

voeren.	  
• Hebt	  lef,	  	  moed	  en	  bent	  in	  staat	  knopen	  door	  te	  hakken.	  
• Bent	  open	  en	  tactvol.	  
• Maakt	  vrijwilligers	  continu	  bewust	  van	  een	  op	  deelnemers	  gerichte	  houding	  zodat	  de	  

wensen,	  dromen	  en	  verlangens	  van	  deelnemers	  centraal	  staan.	  
• Maakt	  samen	  met	  de	  coördinator	  afspraken	  op	  basis	  van	  de	  nieuwe	  projectlijnen.	  
• Levert	  met	  je	  team	  schriftelijke	  input	  voor	  het	  jaarplan.	  
• Evalueert	  elke	  week	  hoe	  de	  inloop	  ging	  en	  wat	  de	  deelnemers	  de	  week	  erop	  willen	  

organiseren.	  
• Bent	  in	  het	  bezit	  van	  een	  aansprakelijkheidsverzekering.	  	  	  
• Houdt	  de	  administratie	  up	  to	  date.	  
• Bent	  af	  en	  toe	  beschikbaar	  voor	  extra	  uitjes.	  

	  



	  
Bij	  Oog	  voor	  Utrecht	  doe	  je	  je	  werk	  met	  aandacht	  en	  oog	  voor	  elkaar:	  aandacht	  voor	  je	  
deelnemers,	  je	  collega’s	  en	  jezelf.	  
	  
Wordt	  dit	  een	  match?	  
	  
Dan	  krijg	  jij:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

• Een	  plezierige	  werkomgeving,	  waarin	  aandacht	  is	  voor	  jou.	  
• De	  mogelijkheid	  om	  jezelf	  te	  blijven	  ontwikkelen.	  
• Invloed	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  deze	  jonge	  stichting.	  
• Regelmatig	  leuke	  uitjes.	  
• Reiskostenvergoeding	  in	  overleg.	  

	  

Enthousiast?	  Stuur	  je	  sollicitatiebrief	  naar	  info@oogvoorutrecht.nl	  

Als	  je	  vragen	  hebt,	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  de	  coördinator:	  	  

Noortje	  Rozema:	  06	  42256732	  

	  
	  

	  


