
Stadsonderneming Zutphen zoekt vrijwilligers 

voor huisbezoeken aan 60-plussers 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Stadsonderneming Zutphen, initiatiefnemer van onder 

andere Automaatje, Nationale Ouderendag en het 

Odensehuis, ontwikkelt in 2020 nieuwe initiatieven om 

eenzaamheid onder senioren (60+) in Zutphen en Warnsveld 

te verlichten. De sleutel daartoe is ontmoetingen. 

 

Huisbezoeken  

Eén van de initiatieven is het voeren van één-op-één 

gesprekken tussen een ervaren vrijwilliger en een oudere die 

zelf vraagt om ondersteuning. De gesprekken zijn thuis bij de 

oudere. De doelgroep is 60-plussers die aangeven iets extra’s 

nodig te hebben om deel te nemen aan activiteiten. Die niet 

makkelijk uit zichzelf erop uit gaan. In de praktijk richten we 

ons vooral op alleenstaanden omdat de behoefte aan contact 

onder hen het meest voorkomt. De gesprekken richten zich 

op activering. Met de senioren worden de mogelijkheden 

besproken om meer ontmoetingen te hebben. 

De huisbezoeken zijn geen maatjesproject. Het is een 

tijdelijke interventie die eindigt wanneer de oudere en 

vrijwilliger dat in gezamenlijkheid besluiten.  

 

Wat wij zoeken 

Voor deze gesprekken zoeken wij vrijwilligers met senioren in 

gesprek willen gaan. Vooralsnog denken wij aan vier à vijf 

gesprekken. Kenmerk is dat je werkt vanuit de presentie-

benadering: Er onbevooroordeeld zijn voor de ander, 

afstemmen, inleven en ontdekken wat gewenst en nodig is. 

Kernwaarden hierbij zijn gelijkwaardigheid, respect, 

luisteren, presentie, goed verstaanbaar zijn, uitnodigend. 

Wat wij bieden is een professionele training ter 

voorbereiding. Tijdens de periode van bezoeken is er 

begeleiding en intervisie. Kortom: alles wat nodig is om de 

gesprekken goed te kunnen voeren en te verwerken.  

 

Informatiebijeenkomst 

Geinteresseerden krijgen een uitnodiging voor een 

(vrijblijvende) informatiebijeenkomst in februari 2020.  In die 

bijeenkomst vertellen wij je meer over de initiatieven om 

eenzaamheid onder ouderen in Zutphen en Warnsveld te 

verlichten, in het bijzonder de huisbezoeken. Ook nemen wij 

alle tijd voor jouw vragen.  

 

Heb je belangstelling, meld je dan aan of neem dan contact 

op met:   

 

Stichting Stadsonderneming Zutphen 

Lex Hemelaar 

E. info@stadsondernemingzutphen.nl 

M. 06 414 435 60 


