
 

 

Gezocht: Mensen met het hart op de juiste plaats, 

enthousiasme en doorzettingsvermogen 
Stichting Het Buitenhof werkt mét mensen, vóór mensen en dankt haar bestaansrecht 

áán mensen, de vele vrijwilligers! Een van onze kernwaarden is 'trots'. Samen zijn wij 

Stichting Het Buitenhof. Wij, medewerkers èn vrijwilligers, benutten elkaars talenten om 

zoveel mogelijk voor onze reizigers te 

kunnen betekenen. Samen bouwen we 

aan de toekomst. We organiseren reizen 

voor een bijzondere doelgroep, namelijk 

mensen met een beperking. 

Ben jij ondernemend, houd je van 

mensen én vakantie? Gaat je voorkeur 

uit naar een afwisselende, superleuke 

vrijwilligersfunctie waarbij je reizigers 

een onvergetelijke tijd geeft? Wellicht 

word jij dan één van onze nieuwe 

begeleiders! Meegaan op reis kan al 

vanaf één week per jaar. 

 

Wat ga je doen? 
Als begeleider doe je er alles aan om het onze reizigers naar hun zin te maken. Je creëert 

een veilige en vertrouwde omgeving, waarbij persoonlijke aandacht erg belangrijk is. 

Het organiseren van een ontspannen (excursie-)programma is een van de 

werkzaamheden waardoor jij ervoor zorgt dat de vakantie onvergetelijk wordt! 

Jouw taken zijn: 
• Plezier maken met de reizigers, heel belangrijk! 

• Ondersteuning bieden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
• Zakgeld en/of medicijnbeheer 

• Op sociaal gebied ondersteunen 

• Activiteiten/uitstapjes/excursies organiseren 

• Het maken van een reisverslag, hier kijken onze reizigers onwijs naar uit! 

• Ben je bevoegd en bekwaam verpleegkundige handelingen uit te voeren; super. 

 

Wat verwachten we van jou?  

• Je bent 18 jaar of ouder 

• Je kunt minimaal 1 reis per jaar begeleiden 

(de meeste reizen zijn 8 dagen of langer, 

met vertrekken tussen mei - oktober + 

rondom de kerstdagen) 

• Je bent actief, energiek, flexibel 

• Je stelt plezier van onze reizigers centraal 

• Je beschikt over een probleemoplossend 

vermogen en  kan goed samenwerken in een 

team 

• Je deelt een kamer met een mede-begeleider 

• Je dient een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) te  overhandigen 



 

 

• Ben je bereid een 9 pers. busje te rijden; geweldig! Dit                               hebben wij hard nodig 

voor de kleine busjes reizen. 

Wat kan je van ons verwachten? 
• Een onvergetelijke ervaring 

• Waardering van onze reizigers 

• Verschillende trainingen/ trainingsdagen 

• Gevarieerd reisaanbod met meer dan 100 bestemmingen over de hele wereld 

• Doorgroeimogelijkheden tot coördinator met coördinator in opleiding traject 

• ‘Mijn Buitenhof’ omgeving speciaal voor vrijwilligers 

• Geen eigen kosten; reis-, verblijfs-, maaltijd en excursiekosten zijn inbegrepen 

• Hulp bij het aanvragen van bijzonder verlof bij jouw werkgever 

 
Bezorg jij onze reizigers een onvergetelijke vakantie? Meld je nu aan als 

vrijwilliger via  het aanmeldformulier:  

Aanmeldingsformulier vrijwilligers (buitenhof.nl) 

 

Wens je meer informatie, kijk vooral op www.buitenhof.nl/vrijwilligers of stuur 

een mail   naar reisbegeleiding@buitenhof.nl 
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