
Informatief huisbezoek 
 

Tijdig inspelen op de toekomst en daarbij de regie in eigen hand houden 

 

De gemeente De Bilt 

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om ouderen goed te informeren  zodat zij, als dit nodig is, de weg 

weten te vinden naar onderteuning en voorzieningen. 

 

Doelgroep: senioren van 75- en 80 jaar 

Jaarlijks worden ongeveer 750 inwoners  van De Bilt 75 of 80 jaar. Zij krijgen een schriftelijke uitnodiging 

voor een informatief huisbezoek.  De 75-jarigen kunnen zich telefonisch of via de mail aanmelden. Bij de 80-

jarigen neemt een vrijwilliger na 1 of 2 weken contact op. 

De ouderen krijgen ook een uitgebreide informatiebrief vol nuttige gegevens. 

Deze kunt u downloaden via de volgende link: https://www.mensdebilt.nl/sociale-kaart 

U kunt de informatiebrief ook komen ophalen bij het Servicecentrum De Bilt, Debijeweg 1. 

 

Bezoek bij u thuis 

Het gesprek vindt plaats bij u thuis. Het is een vertrouwelijk gesprek.  

Geschoolde vrijwilligers van MENS De Bilt informeren u over de mogelijkheden die er binnen de gemeente  

zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Ook bespreken zij met u , wanneer er problemen 

spelen, hoe u dit aan kunt pakken, welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en hoe u deze kunt bereiken. 

Of de vrijwilliger verwijst u door. Bijvoorbeeld naar het Social Team, het Maatjesproject of het steunpunt 

Dementie. U kunt dan tijdig inspelen op de toekomst en daarbij de regie in eigen hand te houden. Ook dat 

komt in het gesprek aan bod. 

 

Signalen van ouderen 

De huisbezoekers zullen, naast het geven van informatie, ook informeren naar de mate van welzijn van de 

oudere én naar wat nodig is om langer en prettiger thuis te blijven wonen. Kortom: de acties van de 

gemeente die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen. 

 

Ook huisbezoek op verzoek 

Bent u geen 75 of 80 jaar en wilt u dat er een vrijwilliger bij u op  

huisbezoek komt?  Meldt u dat dan telefonisch bij het Servicecentrum  

De Bilt op tel. 030-7440595of mail naar huisbezoek@mensdebilt.nl .  

 

Vragen 

Voor vragen kunt u terecht bij Marlies Willemse, coördinator van de  

informatieve huisbezoeken of  bij Elly Broekstra. Zij is huisbezoeker en  

verzorgt de administratieve ondersteuning. Zij zijn bereikbaar via   

tel. 030-7440595 of via de mail  huisbezoek@mensdebilt.nl. 

 

Wilt u ook vrijwilliger huisbezoeken worden? 
Wilt u ook huisbezoeker worden?  
Mail dan naar huisbezoek@mensdebilt.nl.  
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