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Vacature 

Bouw jij verder mee aan de droom van Bij Katrien en word jij onze 

nieuwe Wandelvrijwilliger? 

Op maandag- en dinsdagochtend van 10.00 tot ca. 12.00 uur. 

  

Ben jij een echt buitenmens die ons enthousiaste team op vrijwillige basis wil komen 

versterken? Op maandagochtend organiseert Bij Katrien een buitenactiviteit voor bewoners 

van Antoniegaarde, een zorgcentrum voor ouderen. Je werkt met ouderen die aan een 

rolstoel zijn gebonden en in sommige gevallen dementerend zijn. Het is belangrijk dat je hier 

op een goede manier mee omgaat. Iedere maandag- en dinsdagochtend halen jongeren uit 

de buurt een groep bewoners op voor een mooie wandeling in de omgeving. De jongeren 

worden geworven bij een vaste onderwijsinstelling. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie 

gedronken Bij Katrien.  

Wat houdt het in: 

● Je begeleid de leerlingen en ouderen die meelopen, elke week komt er een nieuwe 

groep leerlingen 

● Je bent gastvrouw/gastheer onderweg en tijdens het koffiedrinken in de huiskamer 

Bij Katrien 

● Je overlegt met je collega vrijwilligers over de planning 

  

http://bijkatrien.com/?page_id=30
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Wat verwachten we van jou: 

● Je bent een echte verbinder, een mensen-mens 

● Je hebt humor en een groot verantwoordelijkheidsgevoel: afspraak is afspraak 

● Je kunt ontspannen omgaan met dementerenden en ouderen die afhankelijk zijn van 

een rolstoel 

● Er is geen specifieke opleiding vereist, wél een professionele houding: 

vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend 

Wat hebben we je te bieden: 

● Uitdagend en afwisselend vrijwilligerswerk 

● Een leuke organisatie met betrokken en enthousiaste collega’s 

● Middelen en informatie om je taken als vrijwilliger goed, zorgvuldig én veilig uit te 

voeren 

● Vrijwilligersbijeenkomsten om je voor te lichten over onderwerpen die belangrijk zijn 

om je vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren 

● Gratis deelname aan interne events en uitnodigingen voor theaterproducties 

● Tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerswerk ben je verzekerd 

Word jij onze nieuwe collega? Omdat we op zoek zijn naar meerdere wandelvrijwilligers 

voor deze activiteit kun je dit ook gezellig samen met een vriend of vriendin doen, of 

misschien willen jullie dit als stel gaan oppakken. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar en dragen bij aan het succes van Bij Katrien. Elk jaar waarderen 

wij onze vrijwilligers met een attentie en een feest. Maar de belangrijkste waardering is dat 

jij ‘meemaker’ bent van dé ontmoetingsplek van de Bossche binnenstad. 

Hebben we je interesse gewekt? 

Stuur dan een mail met je motivatie en relevante informatie naar info@bijkatrien.com. 

Vermeld in het onderwerp “Wandelvrijwilliger”. 

Is deze vacature niet wat je zoekt maar heb je wel andere kwaliteiten die je wilt inzetten Bij 

Katrien? Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten waar je je voor wilt inzetten? Laat het ons 

dan weten en mail ons. Deze vacature delen wordt op prijs gesteld, zo bereiken we meer 

mensen en vinden we hopelijk snel de juiste personen. 

 

 


