
Gezocht:   

Coördinator ZorgSaam Oldebroek  
 

ZorgSaam Oldebroek wil eenzaamheid in Oldebroek voorkomen. Dat doen we door mensen 
met een hulpvraag te koppelen aan een maatje. Het gaat dan niet om zorgvragen, maar om 
sociale activiteiten. Voor mensen die een klein sociaal netwerk hebben kan het al heel 
prettig zijn als iemand één keer in de week een kopje koffie komt drinken en praten. Een 
klein gebaar met een groot effect. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: 
·         Een wandeling 
·         Helpen met boodschappen doen 
·         Meegaan naar de dokter of het ziekenhuis 
·         Samen een spelletje doen 
 
Om de hulpvragen te matchen met een geschikt maatje zoeken wij een tweede coördinator, 
die onze andere coördinator kan ondersteunen.  
 
Wat doe je als coördinator? 

• Je registreert hulpvragen en maatjes 

• Je koppelt hulpvragen aan een geschikt maatje 

• Je voert intake- en evaluatiegesprekken met hulpvragers en maatjes (vaak bij hen 
thuis) 

• Je begeleidt de kennismaking  

• Je bent twee à drie ochtenden per week telefonisch bereikbaar (af te stemmen met 
de andere coördinator) 

• Je overlegt met de andere coördinator 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste coördinator die betrokken is bij zijn/haar medemens, goede 
sociale en communicatieve vaardigheden heeft en het overzicht kan houden.  
 
Wat bieden wij? 
Hoewel het een vrijwillige klus is, bieden wij wel onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld 
gereden kilometers, telefoonkosten en declaraties. En daarnaast is  het prachtig, dankbaar 
werk om te doen!  
 
Onze coördinator Joke de Jong: “Naar aanleiding van de gesprekken probeer je een goede 
match te maken en wanneer je hoort en ziet dat er een “klik” is zie je de hulpvragers 
opbloeien. Er ontstaan soms vriendschappen en dat is mooi om te zien. Het geeft mij veel 
energie om met dit werk bezig te zijn” 
 
Enthousiast geworden? Laat het ons weten! Je kunt contact opnemen met Joke de Jong via 
info@zorgsaamoldebroek.nl . Bellen mag ook: op werkdagen is zij bereikbaar tussen 9:00 
en 12:00 op 06 222 84 565. Kijk voor meer informatie ook eens op 
www.ZorgSaamOldebroek.nl.  
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