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?

Veldmedewerker
Jouw profiel
Veldmedewerkers zijn niet alleen de handen en voeten van onze organisatie, maar ook,
naast de gebruikers van onze wandelpaden, onze oren en ogen. Zij zijn van cruciaal
belang bij het onderhoud en het in goede staat houden van onze paden. Het werk
bestaat niet alleen uit markeren, hoewel dit wel het hoofdbestanddeel vormt, maar is
veel omvattender.
De veldmedewerker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

controleert minstens 2x per jaar de markeringen van het toegewezen routedeel
draagt zorg voor een goede, adequate, schone en goed zichtbare markering in beide
looprichtingen
kan goed kaartlezen
legt (zonodig) contacten met (particuliere) eigenaren/beheerders van terreinen
en meldt veranderingen of wijzigingen van de route en/of terreinen aan de
padcoördinator
gaat, in geval zich problemen voordoen of zijn gemeld, op verzoek van de
padcoördinator ter plaatse kijken
verricht, indien nodig, op eigen inzicht herstelwerkzaamheden
controleert en levert, indien nodig, gewijzigde routeteksten en gewijzigde routelijnen
aan
controleer routewijzigingen & meldingen op de website
voert op verzoek inventarisaties uit
rapporteert jaarlijks, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de padcoördinator
is aanwezig bij de jaarlijkse padwerkgroepsbijeenkomsten
dient de introductiedag te volgen en eventueel de opfriscursus
woont het liefst in de directe nabijheid van zijn/haar te markeren routedeel
wordt ingewerkt door de padcoördinator of een collega-veldmedewerker

Wandelnet verzorgt voor nieuwe veldmedewerkers een introductiedag. Op deze dag
maak je kennis met de organisatie(s) en worden de basisregels van het markeren en
routebeschrijven aangeleerd, zowel in theorie als praktijk. Een nieuwe veldmedewerker
wordt geacht deze instructiedag te volgen.

Wij bieden…
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning;
Jaarlijks een 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

