Informatieblad Chauffeur van Odijk
Doelstelling:
De ‘Chauffeur van Odijk’ is oorspronkelijk een initiatief van de Katholieke geloofsgemeenschap en de Protestantse
Gemeente van Odijk. Het is nu een activiteit van ‘de Huiskamer van Odijk’ voor alle dorpsgenoten die incidenteel
aangewezen zijn op begeleid vervoer en/of hulp bij het vervoer en die dat niet binnen de eigen familie, vrienden en
bekendenkring kunnen regelen.
Begeleid vervoer en/of hulp bij het vervoer houdt in de zorg voor vervoer en/of begeleiding naar:
- arts, tandarts, fysiotherapeut, hulppost (de eerstelijnszorg);
- ziekenhuis, psychiater (de tweedelijnszorg);
- familiebezoek, concert, schouwburg, kapper enz. (sociale en welzijnsactiviteiten).
Doelgroep:
De doelgroep is de hele Odijkse bevolking, zowel jong als oud die lid zijn van de Huiskamer van Odijk. Zo kan men
wanneer men bij voorbeeld een arm of een been gebroken heeft en niet met eigen auto of met openbaar vervoer kan
reizen, een beroep doen op de Chauffeur van Odijk. En zo kan ook het incidentele vervoer van kinderen naar zwemles
geregeld worden. Niet alle vervoer- en hulpvragen zijn door ons te in te vullen; indien mogelijk wordt de hulpvrager
dan doorverwezen naar een andere organisatie die het probleem wel kan oplossen.
Organisatie:
De Chauffeur van Odijk is gestart per 1 oktober 2015. Er zijn (voorlopig) 2 coördinatoren die bij de vervoer- of
hulpvraag binnen krijgen. Zij zorgen dat de juiste vrijwilliger de vervoersvraag gaat uitvoeren. Uiteraard laten zij dat
aan hulpvrager en vrijwilliger weten.
Er is een mobiel telefoonnummer waarop de coördinatoren bereikbaar zijn. Dit is 06 2034 5209. Op werkdagen tussen
19.00 en 21.00 uur zijn ze direct bereikbaar. Buiten deze tijden kan een hulpvraag of mededeling ingesproken worden
op de voicemail, met vermelding van de naam en het telefoonnummer waar men bereikbaar is. De coördinator belt
dan terug.
Aanvragen kunnen opgepakt worden als:
- ze minimaal 2 dagen van te voren worden gedaan, tenzij er een noodsituatie is;
- ze maximaal 20 km enkele reis zijn;
De kosten betreffen het aantal kilometers van Odijk naar de bestemming en weer terug. Het kilometertarief is € 0.30.
De coördinator vertelt de hulpvrager van te voren wat de kosten zijn van de rit. Daar komen eventuele parkeerkosten
nog bij. De hulpvrager rekent contant af met de chauffeur.
Hulpvraag:
De maximum periode waarin frequent vervoer geregeld kan worden is in principe 6 weken.
Daarna moet er, als er nog steeds behoefte is aan hulp en/of vervoer, een andere, structurele oplossing gevonden
worden.
Vrijwilliger/ Chauffeur:
Vrijwilligers van de Chauffeur zijn Odijkers die graag een handje helpen en hun auto beschikbaar stellen om
dorpsgenoten met een hulp/vervoers vraag van dienst te zijn.
Voor de vrijwilliger/chauffeur gelden de volgende eisen:
- in bezit zijn van een rijbewijs;
- beschikken over een auto met minimaal een WA.- verzekering. De auto moet een redelijke instap en
stoelhoogte hebben;
- op verzoek aanwezig zijn in de spreekkamer;
- servicegericht, hulpverlenend en inlevend zijn.
- onderschrijven van de gedragscode van de Huiskamer van Odijk, waarin regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor deelnemers en vrijwilligers.
- beschikken over een recente, passende VOG (verklaring van goed gedrag). Deze VOG kan, met hulp van het
secretariaat van de Huiskamer van Odijk, gratis worden aangevraagd.
De vrijwilliger heeft via de gemeente Bunnik een verzekering voor de schade die tijdens zijn/haar
vrijwilligersactiviteiten kan ontstaan en waar niet al een verzekering voor gesloten is. Ook is er een collectieve
inzittendenverzekering afgesloten.
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