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Taken en werkzaamheden van de medewerker routekwaliteit 
 

De wandelroutes die Wandelnet beheert hebben een hoge kwaliteit. Een van de middelen om die 

kwaliteit te garanderen is het meldpunt wandelen. Hier kunnen wandelaars melding doen van 

onregelmatigheden op een route, waarna de betreffende padwerkgroep de melding in het veld 

kan oplossen. Actuele routeinformatie houden we bij via onze website www.wandelnet.nl.  

Op die manier levert de medewerker routekwaliteit een bijdrage aan het beheer en onderhoud, 

de kwaliteit van het wandelnetwerk in Nederland van zo’n 11.000 kilometer en de actuele 

informatie ervan. 

 

Taken & werkzaamheden  

Een medewerker routekwaliteit is aanspreekpunt voor, en de schakel tussen padcoördinatoren 

en de coördinator LAW-zaken. Zijn/haar werkzaamheden bestaan uit: 

- Monitoren van de meldingen in het Meldpunt routes 

- Maandelijks overleg met de medewerker LAW-zaken en collega medewerkers 

routekwaliteit. 

- Het bezoeken van de jaarlijkse bijeenkomsten van zijn padwerkgroepen 

- Geven van de cursus markeren voor nieuwe veldmedewerkers 

 

Wat vragen we van je 

- je kunt goed overweg met de computer: Word, internet en email (Outlook) 

- je bent sociaal vaardig en hebt inlevend vermogen ten aanzien van zowel wandelaars 

als vrijwilligers  

- je kunt nauwkeurig werken 

- je hebt affiniteit met wandelen en bent wandelaar van LAW’s en Streekpaden  

- je bezit een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

- je vindt het leuk, en hebt enige ervaring in het overbrengen van kennis 

- je hebt inzicht in de gewenste kwaliteit van markeringen en routebeschrijvingen 
- de functie vergt 4 tot 8 uur per week; flexibel in te delen. Het werk wordt bij 

voorkeur vanuit huis verricht. Regelmatig vindt afstemming plaats met je collega-

vrijwilligers routekwaliteit 

- je bent langere tijd beschikbaar 

 

Wij bieden 

- een gezellig en gemotiveerd team  

- ondersteuning van de coördinator LAW-zaken 

- ruimte voor eigen inbreng en deskundigheid 

- reiskostenvergoeding 

- ondersteuning bij online werken 

- korting op publicaties van Wandelnet 

http://www.wandelnet.nl/

