
 

 
 
Wandelen is populairder dan ooit! Wandelnet is beheerder en officieel licentiehouder van de 
mooiste Streekpaden en LAW-routes dwars door het land. Daarnaast zetten we ons in voor 
de belangen van wandelend Nederland. Dit doen we voor meer dan 10 miljoen wandelaars 

die er jaarlijks op uittrekken. Onze missie: Nederland mooier maken voor iedereen die te voet 
op pad gaat en zoveel mogelijk mensen plezier aan wandelen laten beleven. Samen met 10 

collega’s en meer dan 1.000 vrijwilligers verspreid door het land zijn wij in heel Nederland 
actief. Zet jij samen met ons je beste beentje voor? 

 
 

Redacteur website/vrijwilligersnieuwsbrief 
2-4 uur per week 

 

Jouw profiel 

In een klein redactieteam van enkele vrijwilligers en de specialist communicatie houden we 
de website van Wandelnet actueel. Daarnaast is deze groep vrijwilligers ook verantwoordelijk 
voor de vrijwilligersnieuwsbrief ‘De Handwijzer’ die we ieder kwartaal aan alle vrijwilligers 
sturen. De nieuwsbrief zorgt voor meer verbinding tussen de vrijwilligers en bevat artikelen die 
de vrijwilligers kunnen helpen en stimuleren bij hun vrijwilligerswerk voor Wandelnet.  

De website van Wandelnet is een belangrijke vindplaats van kennis en informatie over 
wandelen en routes. Behalve routes zijn er op onze website ook wandelnieuws, feiten en cijfers 
en inspirerende blogs te vinden. 

 
Jouw verantwoordelijkheid 

• Het schrijven van nieuwsberichten en webteksten op basis van binnenkomende pers- 
en nieuwsberichten, input van Wandelnet-collega’s of eigen nieuwsgaring; 

• Interviewen; 
• Actief meedenken over de inhoud en samen met de redactie vormgeven aan de 

vrijwilligersnieuwsbrief; 
• Je plaatst (nadat je wegwijs bent gemaakt in ons CMS) ook zelf (nieuws)berichten of 

andere web/blogteksten op de site; 
• 1x per maand redactieoverleg. 



 

Dit heb je in huis!  

• Zelfstandig, gestructureerd en een creatieve denker;  
• Ervaring met interviewen, het schrijven van nieuwsberichten en webteksten 
• Communicatief vaardig en je legt graag contact (per mail, telefoon, digitaal of face-

to-face); 
• Vaardig met de computer (o.a. Word, internet, outlook/e-mail). Daarnaast is ervaring 

met het werken in het CMS van een website een pré en anders ben je bereid het te 
leren; 

• Je bent praktisch ingesteld en krijgt zaken voor elkaar, maar vindt het ook leuk om 
creatief mee te denken; 

• Affiniteit met wandelen, het liefst met enige ervaring met het lopen van Lange-
Afstand-Wandelpaden of Streekpaden. Feeling met het werk van Wandelnet en haar 
vrijwilligers. 

 

Wij bieden… 
• Ondersteuning; 
• Jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst;  
• Korting op publicaties uit de webshop van Wandelnet; 
• Reiskostenvergoeding; 
• …dan wel geen salaris, maar wel samenwerking een gezellig team, persoonlijke ontplooiing 

en ruimte voor eigen inbreng en deskundigheid. 

 
Solliciteer nu!  
Stuur je sollicitatie met een motivatie naar info@wandelnet.nl.  
 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.wandelnet.nl of neem contact op met Tari Simonis, 
communicatiemedewerker via tsimonis@wandelnet.nl of 033 245 55 40.  
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