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TAAKOMSCHRIJVING 

WANDELPROJECT 
TALMA HUS 

 

Wandelproject 
Bewoners de mogelijkheid bieden om in groepsverband te wandelen onder begeleiding van personeel 
en vrijwilligers. 
  
Doelgroep 
Bewoners die in staat zijn om zelfstandig of met behulp van een hulpmiddel/begeleider de betreffende 
afstand te wandelen. 
De fysiotherapeut test en bepaalt (na verwijzing door de verpleeghuisarts) of iemand deel kan nemen 
aan de wandelclub. 
  
Doelstelling 
Bewoners de gelegenheid te geven te genieten van een andere omgeving, de natuur, de wisseling 
van de jaargetijden. De persoonlijke aandacht en de contacten met andere bewoners en de 
begeleiders worden erg gewaardeerd. 
Wandelen is ook een prima oefening voor het lichaam. Het onderhoudt de mobiliteit en het 
uithoudingsvermogen, het stimuleert de bloedsomloop en zorgt voor stevige botten. 
  
Afstanden 
Korte afstand ongeveer 0,7 km. 
Middellange afstand ongeveer 1,5 km bij voldoende deelname 
Lange afstand ongeveer 2 km. 
  
Uitvoering 
Om 10.00 uur begint de wandelclub. 
De fysiotherapeut deelt de groepen in (bewoners, personeel en vrijwilligers).  
Tijdens de wandeling ben je medeverantwoordelijk voor de bewoner, kun je een praatje maken en 
wijzen op de flora en fauna. 
Bij terugkomst in het gebouw worden de bewoners weer naar hun huiskamer teruggebracht. 
Van elke deelnemende bewoner is een korte levensbeschrijving gemaakt. 
  
Werktijden, taken en bevoegdheden van de vrijwilligers. 
Dinsdagmorgen van 9.50 tot ongeveer 11.00 uur. 
Waaronder vrijwillig koffiedrinken, napraten, evalueren. 
Medeverantwoordelijk voor de bewoner(s) tijdens het brengen en wandelen. 
Bij elke groep is altijd een gediplomeerd personeelslid aanwezig. 
Bij problemen de fysiotherapeut/personeelslid op de hoogte stellen. 
Bij verhindering z.s.m. doorgeven aan de fysiotherapeut, in ieder geval voor 9.00 uur 
dinsdagsochtends. 
  
WerkObjectLeider (WOL’er): 
Voor alle projecten geldt dat de WOL’er ervoor zorgt dat tenminste twee keer per jaar contact is 
tussen  WOL’er en contactpersoon van Talma Hûs. Dit kan voor, tijdens of na een vergadering met de 
vrijwilligers van het betreffende project. De contactpersoon van Talma zorgt voor verslaglegging van 
deze bijeenkomsten. De WOL’er verspreidt dit verslag over de vrijwilligers. 
Wanneer er problemen zijn, neemt de WOL’er contact op met de contactpersoon van Talma Hûs. 
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