
 

 
 
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? 

 
 

Innovatievrijwilliger 
 

Jouw profiel 
Ben jij een wandelaar en bruis jij van de goede ideeën om andere wandelaars nog meer 
plezier aan wandelen te laten beleven? Dan ben je bij ons op de juiste plek! We zijn op zoek 
naar iemand die ons innovatieteam komt versterken. 
 

Jouw bijdrage  
Het doel van het innovatieteam is om wandelaars optimaal te laten genieten van de 
omgeving. Wat kun je zien, horen, proeven, ruiken of voelen van wat het gebied zo bijzonder 
maakt? Eerder ging het innovatieteam aan de slag met verhalen van bewoners rondom het 
Scholtenpad. In podcasts vertellen zij wat de Achterhoek zo bijzonder maakt.  
Als innovatievrijwilliger draag je bij aan:  

• Het signaleren van kansen  op het gebied van routes, beleving en innovatie vanuit het 
perspectief van de wandelaar; 

• Het proactief adviseren van Wandelnet op het terrein van routes, beleving en 
innovatie.  

• De verbindingen leggen tussen wandelen en thema’s, die hier volgens jou goed 
bijpassen en bijdragen aan een mooie wandeling  

• Het uitwisselen van ideeën met andere leden van het innovatieteam, soms willekeurig 
soms in overleg vorm. 

De adviseur functioneert onder regie van de programmamanager routes en innovatie en 
maakt deel uit van het expertteam. Het innovatieteam komt ca. 5 keer per jaar samen. We 
verwachten dat je zoveel mogelijk aan deze denktank bijdraagt. De precieze invulling hiervan 
stemmen we persoonlijk met je af.  

 

https://www.wandelnet.nl/scholtenpad


 

Dit heb je in huis!  
Jij bent een initiatiefnemer en iemand die goed buiten de lijntjes kan denken. Ook ben je het 
ermee eens dat je samen de beste ideeën bedenkt. Dit vragen we van je: 

• Een hart voor wandelen; 
• Nieuwsgierige aard en een verfrissende kijk op zaken;  
• Out of the box kunnen denken; 
• Openstaan voor andermans ideeën en invalshoeken;  
• Interesse in verschillende doelgroepen en kernkwaliteiten van gebieden waar onze 

wandelroutes lopen.  

 

Wij bieden… 
• Een gedreven team van innovatievrijwilligers en begeleiding van de 

programmamanager routes en innovatie; 
• Fijne sfeer en ruimte om zaken te ontwikkelen 
• Jaarlijks een inspiratiedag en vrijwilligersbijeenkomst; 
• De speciale kwartaalnieuwsbrief voor vrijwilligers;  
• 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 en motivatie naar info@wandelnet.nl  
Wil je meer weten? Kijk dan op www.wandelnet.nl of neem contact op met Dea Stam, 
Coördinator routes en innovatie via dstam@wandelnet.nl  
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