
FUNCTIES BIJ KIJKOPWELZIJN 

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen 
initiatieven van burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers 
wordt er gewerkt aan het verbeteren van de sociale samenhang. KijkopWelzijn 
is er voor iedereen en richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan 
kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de 
interactie tussen de verschillende groepen van de samenleving.  

wenv@kijkopwelzijn.nl | 0180 691 800 

Taalmaatje 

Goede beheersing van de Nederlandse taal? Zet 
dit in om mensen te helpen dit te ontwikkelen. 

Tijdsinzet: 1,5 uur per week. 

Computerspreekuur 

Gebruik je digitale kennis en vaardigheden om 
andere mensen te helpen met problemen bij 
computer-, smartphone- en tabletgebruik. 

Tijdsinzet: 2 uur per week. 

Tuin- en klusmaatje 

Twee rechter handen? Geen moeite met het 
ophangen van een schilderijtje of het weghalen 
van wat onkruid? Tuin- en klusmaatjes zijn niet 

bang om de handen vies te maken!  
Tijdsinzet: afhankelijk van beschikbaarheid 

Bezoekmaatje 

Bezoekmaatjes gaan langs bij mensen die 
behoefte hebben aan bijvoorbeeld een kop koffie, 

wandeling of goed gesprek.  
Tijdsinzet: 2 uur per week. 

Respijtmaatje 

Geef de mantelzorger met een gerust hart een 
moment voor zichzelf door taken over te nemen.  

Tijdsinzet: 2 uur per week. 
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Maatje Thuisadministratie 

Verbeter de administratieve omgeving van mensen 
om problemen zoals schulden te voorkomen waar 

mogelijk.  
Tijdsinzet: 3 uur per week. 

Maatje Schuldhulp 

Breng overzicht en structuur bij mensen met 
schulden, om hen zo zelfredzaam te maken m.b.t. 

hun financiële situatie. 
Tijdsinzet: 3 uur per week. 

Kruidenier Koerier 

Sta de klanten telefonisch te woord en noteer de 
boodschappen, of doe en bezorg de 

boodschappen bij de senioren.  
Tijdsinzet: 1 dagdeel per week. 

Buurtkamers 

Koffie schenken, een activiteit begeleiden of zelf 
een leuke activiteit opzetten. Het kan allemaal in 

onze twee activiteitenruimtes.  
Tijdsinzet: afhankelijk van beschikbaarheid. 

Automaatje 

Plan de ritten in via telefoon of rij de mensen van 
en naar bestemming. 

Tijdsinzet: 1 tot 4 uur per week. 


