
 

Wandelnet werkt iedere dag met passie en hart voor wandelen aan de mooiste 
(kwaliteits)wandelroutes en -paden. Vanuit de mentaliteit dat iedere meter telt en we samen 

alle paadjes kennen, zorgen we met honderden vrijwilligers stap voor stap dat Nederland 
mooier, beter en toegankelijker wordt voor alle wandelaars. 

 
 

Coördinator vrijwilligers en routekwaliteit 
32 uur per week 

 

Jouw functie 
Jij werkt graag met mensen. Bij Wandelnet ben jij de coördinator richting de vrijwilligers die 
iedere dag werken aan de Lange-Afstand-Wandelroutes (LAW’s) en Streekpaden in 
Nederland. Daarmee ben je de eerstverantwoordelijke voor de kwaliteit van dit routenetwerk 
in Nederland.  
 
Je werkt vanuit een meerjarige cyclus aan kwaliteitsverbetering van LAW’s en Streekpaden. 
Je inspireert de vrijwilligers, coacht en faciliteert hen bij hun werk. Jij weet als geen ander hoe 
belangrijk vrijwilligers zijn voor alle onderdelen van het werk van Wandelnet en bent daarom 
verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Je bent een inspirator, coach en coördinator. 
 

Jouw verantwoordelijkheden 
Als coördinator vrijwilligers en routekwaliteit: 

• ben je het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers die zorgen voor het dagelijks beheer 
en onderhoud van het netwerk van LAW’s en Streekpaden en je begeleidt en coacht 
hen in hun werk; 

• coördineer je de werkzaamheden van de vrijwilligers en faciliteer je hen bij de 
uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld met cursussen, het meldpunt en 
communicatiemiddelen; 

• bewaak je het wit-rode (LAW’s) en geel-rode (Streekpaden) merk in Nederland en ben 
je namens Wandelnet aanspreekpunt voor externe partijen die relevant zijn voor LAW’s 
en Streekpaden waaronder de terreinbeheerders; 

• adviseer en faciliteer je collega’s vanuit je expertise op het gebied van 
LAW’s/Streekpaden en vrijwilligersmanagement en ben je de verbindende factor van 
en naar vrijwilligers; 

• ontwikkel je vrijwilligersbeleid voor alle vrijwilligers van Wandelnet en voer je dit beleid 
ook uit. 

Jouw rol binnen de organisatie  
• Je valt onder de directe leiding van de directeur; 



 

• Je werkt nauw samen met de domeincoördinator routes; 
• Je bent onderdeel van een enthousiast en gedreven team van collega’s; 
• Je faciliteert het vrijwilligersteam routekwaliteit en je bent aanspreekpunt voor 

padcoördinatoren; 
• Je bent de spin in het web naar heel veel vrijwilligers. 

 

Dit heb je in huis!  
• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• Aantoonbare ervaring in het werken met vrijwilligers; 
• Affiniteit met wandelen en wandelroutes; 
• Geografische kennis en inzicht in (digitale) cartografie; 
• Je bent coachend en inspirerend: je enthousiasmeert vrijwilligers en weet nieuwe 

vrijwilligers te werven; 
• Je bent proactief: je neemt graag het initiatief en kunt zowel zelfstandig als in 

teamverband werken; 
• Je bent dienstverlenend: je faciliteert het werk van vrijwilligers en weet wat daarvoor 

nodig is; 
• Je werkt gestructureerd: je kunt zowel projectmatig werken als overzicht houden en 

prioriteiten stellen in het dagelijks werk met vrijwilligers dat soms een adhoc karakter 
kent; 

• Je bent communicatief: je legt makkelijk contact en weet per situatie je 
communicatiestijl in te zetten; 

• Je bent strategisch en hands on: je schakelt tussen strategie en praktijk en werkt mee 
in de uitvoering. 

 

Wij bieden… 
Bij Wandelnet kom je terecht in een team van medewerkers en vrijwilligers die hart voor hun 
werk en wandelen hebben. Ons kantoor staat in Amersfoort, op loopafstand van het Centraal 
Station, maar we zorgen ook voor de faciliteiten om deels vanuit huis te werken. We bieden 
een functie voor 32 uur per week met een contract voor een jaar, met een intentie voor 
verlenging. Het salaris is conform CAO Sociaal Werk salarisschaal 9 (afhankelijk van 
werkervaring en competenties) en we hebben uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

Solliciteer nu! 
Wil je meer weten, kijk dan op www.wandelnet.nl of bel met Ankie van Dijk (directeur): 06 
33342113.  


