
 

Reisorganisatie Stichting Het Buitenhof is per direct op zoek naar een 

 
  

Manager Vrijwilligers & Reisbegeleiding 
met een       voor reizen én voor mensen 

 

Geloof jij ook in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een 
beperking zorgeloos en onbeperkt vakantie kunnen vieren? 

 

Wil jij een bijdrage leveren aan onze missie om alle beperkingen weg te 
nemen op gebied van vakanties vanuit de overtuiging dat iedereen recht 

heeft op onbeperkt vakantieplezier? 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Het Buitenhof is een bijzondere en unieke reisorganisatie; Wij organiseren 

begeleide groepsreizen voor een bijzondere doelgroep, dankzij de inzet van 15 

kantoormedewerkers en zo’n 1.000 vrijwillige reisbegeleiders.  

Dit betekent dat onze medewerkers en vrijwilligers ook bijzondere mensen moeten zijn. 

Mensen met het hart op de juiste plaats, met enthousiasme en doorzettingsvermogen.  

 

Onze vakanties worden georganiseerd onder 3 verschillende namen: 

Buitenhof Reizen – reizen voor mensen met een verstandelijke beperking 

AutiTravel – reizen voor mensen met een vorm van autisme 

MundoRado Reizen – reizen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH 

 

Wat ga je doen? 

We zorgen met elkaar voor onbeperkt én onbezorgd vakantieplezier voor al onze 

reizigers én bieden bovendien de zekerheid aan ouders, familie en verzorgers door ervoor 

te zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is. De afdeling Reisbegeleiding zorgt ervoor 

dat deze reizigers worden gekoppeld aan een team van vrijwilligers die de reis kunnen 

begeleiden. Ga jij deze uitdaging aan? Als Manager Reisbegeleiding…  

 

• rapporteer je rechtstreeks aan de directie, ben je onderdeel van het Management 

Team en geef je leiding aan drie medewerkers; 

• ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid, 

waarbij de nadruk ligt op kwaliteit (kennis en vaardigheden om reizen te kunnen 

begeleiden) én kwantiteit (voldoende vrijwilligers vinden, binden, boeien en 

behouden om alle reizen te kunnen uitvoeren)  

• ben jij hét aanspreekpunt en de vraagbaak voor vrijwilligers; 

• ben je een kei in het plannen van de juiste vrijwilliger op de juiste reis en geef je 

niet op tot de planning rond is, zodat alle reizen kunnen vertrekken!  



• ben je enthousiast en positief ingesteld en zie je geen problemen, maar denk je in 

oplossingen; 

• kan je snel schakelen en beschik je over een goede dosis geduld;  

• is aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening en veiligheid op het gebied 

van het begeleiden van reizen voor jou vanzelfsprekend;  

• ben je goed in het verzorgen van de vrijwilligersadministratie en het up to date 

houden van het vrijwilligersbestand;  

• Evalueer je het functioneren en de ervaringen tijdens de reis met de vrijwilligers. 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding 

• Je hebt ervaring op gebied van leiding geven 

• Je bent een stevige, inspirerende persoonlijkheid, non nonsens en gericht op 

samenwerken 

• bent integer, punctueel en doortastend 

• Je kunt planmatig werken en houdt het overzicht 

• Je hebt een proactieve, zelfstandige houding 

• Je ziet mogelijkheden en denkt in oplossingen 

• Je bent communicatief zeer vaardig en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor 

mensen en verhoudingen 

• Je bent handig met systemen en plannen 

• Affiniteit met onze doelgroep en ervaring als vrijwillig(st)er is een pré 

 

Bij ons krijg je: 

• Een uitdagende functie binnen een bijzondere en specialistische reisorganisatie; 

• Een superleuk enthousiast team; 

• Salaris passend bij functiegroep 8 CAO reisbranche; 

• Aanvullende verzekeringen voor WGA en WIA; 

• Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met de intentie tot verlenging naar 

onbepaalde tijd; 

• Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden met pensioen via pensioenfonds 

Zorg en Welzijn PFZW; 

• Een goed bereikbaar kantoor in Gouda met eigen parkeerplaats; 

• Bitterballen tijdens vrijdagmiddagborrels      

• Startdatum: zo spoedig mogelijk 

Ben jij na het lezen van deze functie enthousiast geworden? Mail dan zo snel mogelijk 

jouw motivatiebrief met CV naar Stichting Het Buitenhof, t.a.v. Ingeborg Jansen, 

i.jansen@buitenhof.nl  

We hopen je snel te mogen begroeten als onze nieuwe collega! 

Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.buitenhof.nl 

mailto:i.jansen@buitenhof.nl
http://www.buitenhof.nl/

