Vacature Vrijwilliger Huisbezoeken Ouderen Utrecht

AxionContinu (wonen, zorg en welzijn) is mede namens de samenwerkingspartners DOENJA
Dienstverlening, Me’kaar, U Centraal, Vooruit en Wijk & Co op zoek naar wijkbewoners (op
vrijwillige basis) die huisbezoeken kunnen afleggen bij ouderen voor Samen in de Stad.
Functie: Vrijwilliger Huisbezoeken Ouderen Utrecht
Samen in de Stad bouwt wijkgerichte sociale netwerken met als doel oudere (60+)
buurtbewoners te ondersteunen. Het gaat uit van de kracht van senioren en biedt hen de
mogelijkheid het eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Daardoor kunnen
ouderen langer zelfstandig én prettig in hun wijk blijven wonen. Het motto van Samen in de Stad
is: “Wonen in de stad, dat doen we samen”.
Samen in de Stad is in 2013 in de wijk Hoograven begonnen om te anticiperen op de
veranderingen in de (ouderen)zorg. Bezuinigingen en overheidsmaatregelen betekenen
concreet voor ouderen dat zij minder gemakkelijk een beroep kunnen doen op professionele
zorg en ondersteuning en dat zij langer zelfstandig in de wijk moeten blijven wonen. In
Hoograven is het sociale netwerk een succes. Daarom worden momenteel worden in 9 wijken in
Utrecht sociale netwerken (verder) ontwikkeld. Samen in de stad wordt vorm gegeven door een
stad brede projectleider en 8 netwerkondersteuners in de wijken.
Samen in de Stad is ook uitvoerder van de zo geheten motie 80+. Dit is een motie van het CDA
waarin zij pleiten voor een jaarlijkse inventarisatie van de positie van ouderen door het afleggen
huisbezoeken. De gemeenteraad van Utrecht heeft deze motie op 13 februari 2013 aangenomen.
Met de Motie 80+ wil de gemeente Utrecht zich krijgen op de (participatie)wensen en de noden
van de oudste inwoners in haar stad.
Wij zoeken wijkbewoners ie voor Samen in de Stad huisbezoeken willen afleggen bij ouderen.
Samen in de Stad werkt in de volgende wijken: Ondiep/Pijlsweerd, Zuilen, Overvecht,
Noordoost, Kanaleneiland, Transwijk, Dichters/Rivierenwijk en Hoograven. Met uitzondering
van Hoograven zoeken wij voor alle wijken wijkbewoners.
Functieomschrijving
U legt voor Samen in de Stad inventariserende huisbezoeken af aan ouderen in Utrecht.
Doelstelling is om in kaart te brengen wat ouderen nodig hebben om langer, prettig zelfstandig
te blijven wonen. Daarom willen we weten welke behoefte er onder ouderen in het algemeen en
in de wijk is. Daarnaast willen we weten waar iemand persoonlijk behoefte aan heeft of een
bijdrage aan kan en wil leveren. U gaat ons helpen deze informatie te krijgen. In principe gaat het
om eenmalige bezoeken, een vervolggesprek behoort tot de mogelijkheden. Na het huisbezoek
koppelt u uw bevindingen terug naar de contactpersoon in de wijk van Samen in de Stad. . Met
de uitkomsten van a Met de uitkomsten van ieder gesprek kijken we binnen “Samen” hoe
behoeftes/wensen invulling kunnen krijgen
U hoeft niet onvoorbereid op pad. Wij bieden u vooraf een scholing en er is een checklist
ontwikkeld als leidraad voor de gesprekken met de ouderen.
Uw Profiel
Affiniteit met ouderen;
Respect voor ouderen en kunt hun privacy waarborgen;
Sociaal en maakt gemakkelijk contact;
U kunt een gesprek voeren/leiden en goed luisteren;

In staat om signalen van ouderen op te vangen (aandachtspunten te horen, zien);
U komt uw afspraken na;
Goede Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid;
Kennis van de wijk (voorzieningen voor ouderen) of bereid deze op te doen;
Bereid om een instructiebijeenkomst/scholing te volgen;
Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar voor het afleggen van huisbezoeken.
Wij bieden
Een verantwoordelijke vrijwillige functie
Een gerichte scholing
Een goede begeleiding
U de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het welbevinden van ouderen in de stad Utrecht

Bent U geïnteresseerd in deze functie? Of heeft u nog aanvullende vragen?
Neem dan contact met ons op!
Netwerkondersteuner Samen Rivieren- Dichterswijk: Leonie Weesing o6 12 60 30 91
Samenrivieren-Dichterswijk@doenjadienstverlening.nl

Projectleiders Samen in de Stad
Jenny Westrik 06 53501280
Ingrid Bulsink 06 22889689
Samenindestad@axioncontinu.nl

