
 

Het Informatief Huisbezoek 

 
 

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

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om ouderen goed te informeren zodat zij, als dit nodig 
is, de weg weten te vinden naar ondersteuning en voorzieningen. Op die manier kunnen zij tijdig 
kunnen inspelen op de toekomst. 

 
Doelgroep: senioren van 80 en 85 jaar. 
Jaarlijks worden ongeveer 700 inwoners van de Gemeente De Bilt 80 of 85 jaar. 
Zij krijgen een schriftelijke uitnodiging voor een huisbezoek en worden daarna door een 
vrijwilliger benaderd. 

 
Team van vrijwilligers voor de huisbezoeken 
Een team van ongeveer 13 vrijwilligers/huisbezoekers legt de huisbezoeken af. 
Deze vrijwilligers hebben veel ervaring in het voeren van gesprekken en worden jaarlijks 
bijgeschoold. 

 
Bezoek bij u thuis 
Het gesprek vindt plaats bij u thuis. Het is een vertrouwelijk gesprek. 
U krijgt informatie over de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Wanneer er problemen spelen of als u vragen heeft, dan 
bespreekt de vrijwilliger met u welke (ondersteunings-) mogelijkheden er zijn en hoe u deze 
kunt bereiken. 
U kunt bijvoorbeeld worden verwezen naar het Sociaal Team, naar het Steunpunt Mantelzorg, 
naar het Maatjesproject of naar de vele activiteiten en bijeenkomsten die Mens de Bilt biedt. 

 
Het huisbezoek is in principe eenmalig. Heeft u behoefte aan een vervolggesprek, dan neemt de 
vrijwilliger contact op met een sociaal werker van Mens De Bilt. Deze komt dan bij u langs. 
Wel is het mogelijk om met de huisbezoeker af te spreken dat deze over een paar maanden nog 
eens komt kijken hoe het met u gegaan is. 

 
Na afloop van het huisbezoek krijgt u een ‘wegwijzer’ met een schat aan informatie over die 
onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn. 
Ook krijgt u een enquêteformulier met enveloppe en antwoordnummer. Daar hoeft dus geen 

postzegel op. Op die manier kunt u ons laten weten wat we eventueel kunnen verbeteren. 

 

Signalen van ouderen 
Tijdens het huisbezoek informeert de vrijwilliger ook naar hoe het met u gaat en wat u van de 
gemeente nodig heeft om langer en prettiger thuis te blijven wonen. 
Deze signalen gaan naar de gemeente. De gemeente krijgt daardoor inzicht in wat er bij 
ouderen leeft en hoe zij kan bijdragen aan het welzijn van deze ouderen. 



 

Ook huisbezoek op verzoek 
Bent u geen 80 of 85 jaar en wilt u dat er een vrijwilliger bij u op huisbezoek komt? Dat kan. 
Meld u dat dan telefonisch bij het servicecentrum De Bilt tel. 030-744 05 95 of via de mail 
huisbezoek@mensdebilt.nl. 
U kunt hier ook voor vragen terecht. 

 
Wilt u ook vrijwilliger huisbezoek worden? 
Als u ervaring heeft in het voeren van gesprekken, een beetje handig met de computer bent en 
graag met ouderen omgaat, dan kunt u zich aanmelden via huisbezoek@mensdebilt.nl of u kunt 
bellen met Elleny Wijnja, 030-7440595 / 06-19844092 
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