
 
 

 

 

 

 

Vacature Vervoersvrijwilliger dagbesteding 

Taakomschrijving: Je draagt de zorg voor het vervoer van de deelnemers tussen de 

thuislocatie en de dagbesteding. Dit vindt in de ochtend en in de middag plaats. 

In de ochtend (8.30-9.15uur) haal je de deelnemers op, met eigen auto,  bij de thuislocatie 

en brengt hen naar Zorghoeve de Elsten. Afhankelijk van de grootte van de auto worden 

aantal deelnemers opgehaald (meestal 3 deelnemers). Voor 8.15uur worden de route en 

bijzonderheden m.b.t. de deelnemers doorgegeven aan de vervoersvrijwilliger door de 

eigenaars van Zorghoeve de Elsten. 

In de middag vanaf 15.30uur worden de deelnemers weer vanaf Zorghoeve de Elsten naar 

thuislocatie gebracht met de auto. 

Tijdens de ophalen/brengen draag je zorg voor bv het ondersteunen bij het in- en uitstappen 

van de deelnemers, dragen van gordel, geruststellen/verduidelijken waar ze naar toe gaan. 

Als de deelnemers op de zorghoeve de Elsten zijn wordt er samen met de vrijwilligers een 

kopje koffie gedronken. 

Aanvullende informatie: 

Plaats van het werk: 

Reizend tussen thuislocatie deelnemers en Zorghoeve de Elsten, in eigen auto. 

Gevraagde kennis en/of vaardigheden: 

In bezit zijn  van een geldig rijbewijs en eigen auto. 

Inzittend verzekering van auto is noodzakelijk. 

Sociaal vaardigheden beheersen t.a.v. mensen die hulpbehoevend zijn. 

VOG kunnen aanleveren (deze kan gratis aangevraagd worden door zorghoeve de elsten) 

EBHO diploma gewenst. Indien kandidaat dit niet heeft, zijn er cursussen voor het behalen 

van certificaat 'Levensreddend handelen', dit is mogelijk bij Zorghoeve de Elsten. Kosten zijn 

voor Zorghoeve de Elsten. 

 

 

 



 
 

Wat is de meerwaarde:  

Deelnemers van de dagbesteding vinden het fijn als ze met een personen auto opgehaald 

worden, waarbij even de tijd wordt genomen om in te stappen, een praatje te maken, tijd te 

krijgen voor de omschakeling van thuis naar dagbesteding (visa versa). Dit biedt veel meer 

comfort en persoonlijke aandacht dan bij bv georganiseerd taxivervoer. We streven door de 

inzet van meerdere vervoersvrijwilligers dat de tijdsduur van vervoer verkort wordt voor de 

deelnemers. Deelnemers en betrokkenen van deelnemers waarderen de inzet van 

vervoersvrijwilligers omdat het een persoonlijke benadering geeft. 

Reiskostenvergoeding is inbegrepen en wordt met de vrijwilliger vastgelegd in een 

vrijwilligersovereenkomst. 

Werkdagen/werktijden:  

Maandag  Rijtijden tussen 8.15uur en 9.30 uur + koffie 

  Rijtijden tussen 15.30 uur en 16.30 uur 

Dinsdag Rijtijden tussen 8.15uur en 9.30 uur + koffie 

  Rijtijden tussen 15.30 uur en 16.30 uur 

Woensdag x 

Donderdag   Rijtijden tussen 8.15uur en 9.30 uur + koffie 

  Rijtijden tussen 15.30 uur en 16.30 uur 

Vrijdag  Rijtijden tussen 8.15uur en 9.30 uur + koffie 

  Rijtijden tussen 15.30 uur en 16.30 uur 

Voorkeur gaat uit naar minimaal 2x per week beschikbaar te zijn als vervoersvrijwilliger om 

continuïteit van vervoersvrijwilligers te kunnen waarborgen. 

Indien gewenst kan iemand alleen de ochtend- of middagroute rijden. 

Leeftijd (vanaf): 

Vanaf 18 jaar, met geldig rijbewijs 

Man/Vrouw: 

Beide mogelijk 

 

Contact informatie:   

Contactpersoon: Annemiek van de Sande 

Telefoon:  06-83508989   

E-mailadres:  info@zorghoeve-de-elsten.nl 


