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FUNCTIE-OMSCHRIJVING 

       vrijwillig adviseur routes en innovatie bij Wandelnet 

 
 

Wandelnet wil graag de vrijwilligersbetrokkenheid bij ons werk vergroten. Dit doen we door vrijwilligers 
sterker te binden aan de domeinen van Wandelnet waar ‘routes’ er één van is.  

 

Een adviseur van Wandelnet is een vrijwilliger met expertise op een bepaald terrein dat van belang is 

voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van wandelen en de behartiging van wandelbelangen. 

Vanuit die specifieke invalshoek levert de adviseur kennis en ervaring aan de medewerkers van 

Wandelnet en wisselt uit met andere vrijwilligers.  

 

Wij zoeken voor het domein routes twee adviseurs beleving en innovatie routes. Welke toegevoegde 

waarde kunnen wij de wandelaar op een route bieden? Heb jij hier ideeën over? Lees dan verder.   

 

taken & werkzaamheden  

De werkzaamheden van de adviseur zijn:  

• signaleren van kansen op basis van ontwikkelingen en trends op het gebied van routes, 

beleving en innovatie vanuit het perspectief van de wandelaar 

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

• verbindingen leggen tussen thema’s, sectoren en organisaties 

• ideeën koppelen aan de wandelleefstijlen  

• op verzoek deelnemen aan bijeenkomsten van Wandelnet of derden  

  

rol & positie  

De adviseur functioneert onder regie van de programmamanager routes en innovatie en maakt deel 

uit van het nog op te richten expertteam.  

 

vaardigheden & eigenschappen  

Voor deze functie wordt het volgende gevraagd:  

• een hart voor wandelen  

• nieuwsgierig van aard en verfrissende kijk op zaken  

• out of the box kunnen denken en kunnen prikkelen  

• verbindingen kunnen leggen tussen verschillende thema’s, sectoren en organisaties  

• vertaling kunnen maken van onderzoek, trends en ontwikkelingen naar ideeën 

• bereid zich te verdiepen in leefstijlen van de verschillende types wandelaars 

• bereid zijn zich te verdiepen in de kernkwaliteiten van gebieden waar onze routes lopen 

• alert zijn op kansen in het veld en bij aanpalende organisaties  

• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  

• open staan voor andermans ideeën en invalshoeken 

• zeer goede contactuele eigenschappen  

• netwerker en brengt relevant netwerk mee 

 

wat biedt Wandelnet 

Een gedreven team van 11 professionals en bijna 1000 vrijwilligers 

Een fijne sfeer en ruimte om zaken te ontwikkelen 

Twee keer per jaar een inspirerende netwerkbijeenkomst op een bijzondere locatie voor vrijwilligers 
Een onkostenvergoeding conform onze vrijwilligersrichtlijnen  

 

Voor meer informatie en reactie: Dea Stam, via dstam@wandelnet.nl  


