Stichting Wandelnet
846, 3800 AV Amersfoort
tel. 033-4653660
email: info@wandelnet.nl

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?

Padcoördinator
Jouw profiel
Een padcoördinator is het aanspreekpunt en de spil van een bepaalde wandelroute, of een
gedeelte ervan. Hij/zij is voorzitter van de padwerkgroep met veldmedewerkers en het
aanspreekpunt voor het bureau en externe partijen (zoals grondeigenaren, overheden,) en
draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de route. De padwerkgroep is van cruciaal
belang bij het beheer en onderhoud van onze wandelpaden. Ook zijn de medewerkers van de
groep samen met de gebruikers van de paden, onze ogen en oren in het veld.

Jouw verantwoordelijkheid
Werkgroep
•
•
•
•
•

Zorgt voor begeleiding van (nieuwe) veldmedewerkers;
Neemt indien nodig (tijdelijk) taken van een werkgroepslid waar, of zorgt voor
vervangende waarneming;
Houdt de lijst met gegevens van veldmedewerkers bij;
Organiseert 1x p/j een bijeenkomst van de padwerkgroep;
Heeft de introductiecursus markeren gevolgd of gaat deze volgen.

Route
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft overzicht over het totale traject;
Inspecteert nieuwe routedelen;
Onderzoekt problemen die zich voordoen;
Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route;
Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende herziening van de
route;
Zorgt voor voorbereiding en uitvoering bij de herziening van de route bij een
heruitgave;
Levert gewijzigde routelijnen aan in het geval van routewijzigingen en houdt
routewijzigingen bij;
Heeft contact met de belangenbehartigers van Wandelnet in de provincies van
zijn/haar wandelroute i.v.m. eventuele routeknelpunten.

NS-wandeltochten
•

Bovenstaande zaken gelden ook voor de (delen van) NS-wandeltochten en OVstappers die gebruik maken van de route.

Wandelnetwerken
•

Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van de route en
markering met regionale wandelnetwerken.

Meldingen
•
•
•
•
•

Neemt het handboek meldpuntroutes door en neemt deel aan een instructie
meldpuntroutes.nl;
Draagt zorg voor een adequate afhandeling van meldingen via www.meldpuntroutes.nl
Rapporteert terug aan de medewerker routekwaliteit;
Schakelt bij ingewikkelde zaken het bureau in.
Checkt ook regelmatig de reviews die wandelaars op de website van Wandelnet
achterlaten

Dit heb je in huis!
Voor een goed beheer van een route is een snelle en goede communicatie met zowel bureau,
veldmedewerkers als externe partijen van groot belang.
•

•
•
•
•
•

Veel communicatie vanuit ‘Amersfoort’ gebeurt via internet. Daarnaast is het digitale
meldpunt een belangrijk instrument om de kwaliteit van de wandelroutes in stand te
houden/te verbeteren. Zelfstandig kunnen werken met de computer en internet is
vanzelfsprekend;
Draagt actief bij aan de promotie van het pad via bijv. Facebook, Twitter, Instagram
en de website van Wandelnet;
Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden & contactuele eigenschappen
Kan goed kaartlezen;
Flexibel qua ureninzet (min. 4 uur per week)
Is digitaal vaardig als het gaat om het aangeven van wijzigingen op kaarten of is
bereid daar een instructie voor te volgen binnen Wandelnet.

Wij bieden…
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning;
Jaarlijks een inspiratiedag en vrijwilligersbijeenkomst;
De speciale kwartaalnieuwsbrief voor vrijwilligers de Handwijzer;
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.

