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NIEUWS VAN SWOM 

 

 

In deze speciale 
uitgave 

 

 Vrijwilligers gevraagd 

voor preventief huis-

bezoek 

Beste vrijwilliger, 

In deze speciale nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor het preventieve huisbezoek 
wat SWOM vanaf 2019 weer gaat oppakken. 

Voor alle vrijwilligers ter informatie en voor vrijwilligers die denken een bijdrage te 
kunnen leveren aan het doen van deze huisbezoeken een uitnodiging om te  
solliciteren. 

Met vriendelijke groet, 
 
Maria Hamers, directeur 

SWOM | Speciale uitgave Nieuwsbrief December, 2018 

Vrijwilligers gevraagd 
Voor het doen van preventieve huisbezoeken onder inwoners van 
Montfoort en Linschoten vanaf 75 jaar. 

Enkele jaren geleden voerde SWOM in opdracht van de gemeente huisbezoeken 

uit, onder senioren. Aan de ene kant om hen te informeren over de mogelijkheden 

en voorzieningen die er zijn, aan de andere kant om eenzaamheid onder senioren 

in onze gemeenschap tijdig te signaleren en hierop te kunnen acteren. 

SWOM wil in 2019 een herstart maken met het preventief huisbezoek onder  

senioren. Steeds meer senioren wonen langer zelfstandig en lijken ook zelfstandig 

te kunnen zijn. 

Echter landelijk blijkt dat in onze samenleving door die schijnbaar toenemende 

zelfstandigheid, ook steeds meer ouderen eenzaam zijn. Eenzame senioren  

moeten weer onder de mensen worden gebracht. Dat vinden met SWOM ook veel 

gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het Ministerie van  

Volksgezondheid. Eén van te nemen maatregelen om de toenemende eenzaam-

heid te bestrijden is een huisbezoek. 
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Voor het coördineren van het structureel kunnen doen van deze huisbezoeken heeft SWOM voor 2019 
een subsidieaanvraag ingediend om daarmee de formatie van het welzijnsteam uit te breiden met 4 uur. 
Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd. De huisbezoeken zullen uitgevoerd worden door middel van de 
inzet van, speciaal daar voor, geschoolde vrijwilligers. 

SWOM is ervan overtuigd dat de preventieve huisbezoeken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het in beeld brengen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Montfoort en ter voorkoming van 
eenzaamheid. 

Daar komt bij dat belangrijke vragen of signalen naar voren kunnen komen die anders zeer waarschijnlijk 
niet of te laat naar voren zouden zijn gekomen.  

De huisbezoeken leveren veel informatie op. Deze informatie kan gebruikt worden om eventuele nieuwe 
diensten op te zetten, publiciteit te besteden aan zaken waar vraag naar is of inwoners beter te  
informeren over SWOM. Men kan bij SWOM terecht met vragen over WMO, zorg, mobiliteit, vrijetijds-
besteding, financiën en wonen. 

SWOM heeft tevens aangegeven medewerking te willen verlenen aan het mobiliseren van inwoners van 
Montfoort en Linschoten die we nu nog niet of nauwelijks bereiken ten aanzien van bewegen. Het  
initiatief van het Knooppunt is goed en sluit aan bij de preventieve huisbezoeken. Bewegen is één van de 
onderdelen die aan de orde komt. 

Doel 

Het doen van preventieve huisbezoeken om senioren die nu onvoldoende mee (kunnen) doen te  

activeren en hen te informeren over de mogelijkheden binnen gemeente Montfoort. 

Doelgroep: 

Alle ouderen van boven de 75 jaar. 

http://jaarverslagzorgdat.nl/hulp-ondersteuning/ouderenadvies/huisbezoeken-aan-75-plussers/
http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDKIJ171/4492
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Functie omschrijving 

SWOM zoekt voor de uitvoering van de preventieve huisbezoeken 8 vrijwilligers. Zij gaan na een korte training de huisbezoeken 

afleggen. Deze huisbezoeken worden vooraf aangekondigd. De werkwijze is standaard: alle inwoners van 75 jaar en ouder, die 

zelfstandig wonen, krijgen in maart 2019 een schrijven met het verzoek mee te werken aan dit project. Naar aanleiding van een 

bevestigend antwoord neemt een vrijwilliger binnen drie weken na het schrijven contact op met de 75 plusser en maakt een  

afspraak voor een huisbezoek. Voor het doen van huisbezoek is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bevat vragen over 

mogelijke knelpunten, die men ervaart bij het ouder worden, zoals gezondheid, wonen, tijdsbesteding, contacten, hulp- en  

dienstverlening en mobiliteit. Per interview gaat het om een tijdsbesteding van zo’n anderhalf uur. 

Taken: 

 Uitvoeren van een huisbezoek per adres (aantal bezoeken in samenspraak met vrijwilliger). 
 Inventariseren van wensen en behoeften met behulp van een vragenlijst. 
 Informeren over activiteiten en voorzieningen in de wijk. 
 Signaleren en doorverwijzen naar professionals. 
 Maandelijkse bijeenkomst met andere vrijwilligers. 
 

Functie-eisen van de vrijwilliger: 

 Heeft affiniteit met de doelgroep. 

 Is communicatief vaardig. 

 Is in staat om zelfstandig te werken. 

 Is flexibel, stressbestendig en mobiel. 

 Heeft een goed inlevingsvermogen. 

 Neemt deel aan de training die vooraf gegeven wordt. 

 Heeft een proactieve, positieve en ondernemende houding. 

 Heeft een open en uitnodigende houding in de omgang met mensen. 

 Kan grenzen stellen en bewaken. 

 Kan een luisterend oor bieden. 

 Kan signaleren, adviseren en doorverwijzen. 

 Is 1 of 2 dagdelen per week beschikbaar om de huisbezoeken af te kunnen leggen. 

 Is enthousiast en geduldig. 

 Uiteraard heeft de vrijwilliger respect voor de privacy van de oudere. Een Verklaring  

Omtrent Gedrag (VOG) wordt door ons voor deze functie opgevraagd. 
 

Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan de bovengenoemde functie-eisen? 

Geef je op voor 14 januari 2019 bij één van de vrijwilligers coördinatoren Katja Appelman  

of Conny te Lintelo, telefoonnummer 0348-469109. 

Of mail naar vrijwilligers@swomontfoort.nl 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze diensten en activiteiten 

telefonisch contact met ons op. 

SWOM 

‘Huis van Montfoort’ 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

info@swomontfoort.nl 

Bezoek onze website op 

www.swomontfoort.nl 

 

Redactie: 

a.kraan@swomontfoort.nl 


