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Wandelnet is beheerder en officieel licentiehouder van de mooiste Streekpaden en Lange-

Afstand-Wandelpaden 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. Om wandelaars op het juiste pad 

te houden, zijn bijna 1000 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers van de padwerkgroepen 

volgen onder meer een cursus markeren en routebeschrijven.  

 

 

Cameraman/-vrouw voor instructiefilmpjes  

 

Jouw profiel 

In een team van zes vrijwilligers routekwaliteit en de vrijwilligerscoördinator verzorgen 

we meerdere keren per jaar de cursus ‘markeren en routebeschrijven’ voor de 

veldmedewerkers en coördinatoren van de paden. De cursus bestaat uit een theoretisch 

en praktisch deel. We willen het theoretische deel graag ondersteunen met een 

instructiefilmpje  ‘hoe markeer je in het veld’. Je hebt eigen apparatuur, vindt het 

leuk om te filmen en te monteren en hebt oog voor beeld.   

 

Jouw verantwoordelijkheid 

• Je gaat samen met de vrijwilligers Bert en Theo actief aan de slag met het 

uitwerken van een scenario;   

• Je filmt de benodigde beelden en monteert deze; 

• Je levert een duidelijk instructiefilmpje op van enkele minuten dat het onderdeel 

van de cursus markeren ondersteunt en past bij het beeld dat Wandelnet wil 

uitdragen;  

• Deze instructiefilm is de eerste in een reeks van meer filmpjes die we graag willen 

ontwikkelen ter ondersteuning van ons werk.  

 

Dit heb je in huis  

• Je bent zelfstandig, gestructureerd en een creatieve geest;  

• Je hebt ervaring met filmen; 

• Je bent communicatief vaardig; 

• Je denkt in beelden; 

• Je hebt affiniteit met wandelen;  

• Je hebt feeling met het werk van Wandelnet en haar vrijwilligers; 

• Je bent tenminste 4 uur per week beschikbaar; we willen de instructiefilm graag in 

oktober al presenteren. 

 

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 Jolanda 

Denekamp, Coördinator vrijwilligers & LAW-zaken via jdenekamp@wandelnet.nl of 033 245 

55 40.  
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