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Gezocht: een chauffeur (vrijwilliger) 

 

Wij zijn op zoek naar een chauffeur voor onze dagbesteding en dagopvang op de 
maandag en/of donderdag. Ben jij creatief, flexibel en heb je geduld? Dan zoeken we 
jou! 

 
Hoe zit een werkdag er uit? 

 
’s Ochtends ben je rond 7:30/7:45 aanwezig en is er tijd voor een kopje koffie met de 
medewerkers die dan ook al aanwezig zijn. Hierna haal je de bus op en ga je op pad 
om deelnemers van de dagbesteding/dagopvang op te halen volgens een vooraf 
vastgestelde route. Zo maak je de route af tot iedereen is opgehaald. 

 

Je weet hoe je op een prettige manier kan rijden en zorgt ervoor dat de reis veilig 
verloopt. Doordat je op de hoogte bent van de afspraken rondom de deelnemers 
tijdens het vervoer, weet je tijdig en correct te handelen. Indien er onverwachts een 
situatie voordoet onderweg, blijf je kalm en kies je voor een praktische oplossing. 

 
Eenmaal terug op locatie zorg je ervoor dat alle deelnemers veilig uit de bus stappen 
en breng je hen naar binnen toe. Na ongeveer 1,5 uur zit je eerste dienst van de dag 
erop. In de middag, als de dagbesteding/dagopvang afgelopen is, zorg je ervoor dat 
de deelnemers weer veilig in de bus zitten en breng je hen terug naar hun 
woonadres. (Tussen 15:30 en 17:30). 

 
Aan het einde van de werkdag zorg je ervoor dat je de bus weer netjes teruggezet 
wordt op de hoofdlocatie. 

 
Wat vragen we van jou? 

 
- Ervaring met dementie is een pre; 
- Je bent in het bezit van een VOG; 
- Je bent in het bezit van een geldig BHV-certificaat of bereid om deze te 

behalen; 
- Je hebt kennis van wagenonderhoud en bent in staat om ons wagenpark 

netjes en veilig te onderhouden. 
 
 
Geïnteresseerd? Stuur dan een korte motivatie en jouw CV op naar Gerrie 
Stuut: g.stuut@oldenbosch.eu 
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