
 

 

 

     Reisorganisatie Stichting Het Buitenhof groeit en is op zoek naar een 

  

Stagiair afdeling Reisbegeleiding 

met een       voor reizen én voor mensen 

(30-37,5 uur per week) 

 

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. Dit betekent dat onze 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers ook bijzondere mensen moeten zijn. Mensen met 

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

 

Wat ga je doen? 
We hebben een leuke en afwisselende stageplek op de afdeling Reisbegeleiding. Op deze 

afdeling wordt alles geregeld met de (vrijwillige) begeleiders die de reizen gaan begeleiden. 

Daar komt veel bij kijken!  

Na een inwerkperiode zul je ons op diverse manieren gaan assisteren op de afdeling. 

Zo ga je helpen bij de voorbereidingen van trainingen en selectiedagen, het geven van 

informatie aan potentiële vrijwilligers en het maken van de welkomst pakketten. Daarnaast 

maak en verstuur je teamlijsten, maak je evaluaties voor de begeleiders na terugkomst 

van hun reis etc. Ook zorg je ervoor dat dit alles intern zorgvuldig wordt vastgelegd. 

Kortom een zeer afwisselende stage waarbij je verschillende werkzaamheden zult 

verrichten! 

 



 

 

Wat verwachten wij van jou?  
• Een grote mate van zelfstandigheid  

• MBO/HBO-opleiding – richting administratie/office management/personeelszaken  

• Communicatief vaardig  

• Stressbestendig, accuraat, verantwoordelijkheidsgevoel 

• Affiniteit met onze doelgroep is een pré  

Periode & duur:  
Start: in overleg 

Uren: 30 – 37,5 uur per week 

Periode: 4 tot 6 maanden.  

Stagevergoeding: wordt in overleg met opleiding bepaald. 

 

Heb je interesse in deze afwisselende en leerzame stage in een informele, prettige 

werksfeer? Mail dan je (motivatie)brief met CV naar Stichting Het Buitenhof t.a.v.                          

P.P. Neuteboom, naar reisbegeleiding@buitenhof.nl 

Kijk voor meer informatie op www.buitenhof.nl 
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