Functiebeschrijving ‘Chauffeur eigen auto’
De stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen organiseert vrijwilligersvervoer
voor mensen met een beperking in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden onder de
namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert.
Het vervoer wordt uitgevoerd met de eigen auto van de vrijwillige chauffeur waarvoor de
klant een minimaal kostendekkende vergoeding betaalt.
Taken
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Melden van de beschikbaarheid en afwezigheid aan de telefonist / planner, die op
basis daarvan telefonisch contact opneemt over een te rijden rit.
Controleren en agenderen van de via email ontvangen ritopdracht.
Zelf bepalen van de aanrijtijd om tijdig bij de klant te zijn.
Helpen van de klant bij het instappen en het inladen van de bagage / rollator e.d.
Uitvoeren van de rit naar het bestemmingsadres (en desgewenst weer terug).
Bepalen van de ritprijs conform de tariefvoorwaarden (indicatie ritprijs staat op de
ritopdracht), het desgewenst invullen van een betalingsbewijs voor de klant en het
afrekenen van de rit met de klant (tenzij de rit wordt gefactureerd).
Helpen van de klant bij het uitstappen e.d. en begeleiden naar de juiste plaats op het
adres van bestemming (bijv. wachtruimte of supermarkt).
Desgewenst helpen van de klant bij bijv. het doen van boodschappen.
Maken van nadere afspraken met de klant bij een retourrit zonder wachten.
Eventueel terug melden aan de telefonist / planner van bijzonderheden in het verloop
van de rit.

Voorwaarden
•
•
•

•
•

•
•
•

Goede sociale- en communicatieve vaardigheden en een goed inlevingsvermogen.
Goede uiterlijke verzorging en niet rokend (in de auto).
In bezit zijn van een eigen auto die aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
- representatief, schoon en niet ‘doorrookt’,
- APK gekeurd indien van toepassing (kopie keuringsbewijs overleggen),
- minimaal WA-verzekerd (kopie verzekeringsbewijs overleggen),
- inzittendenverzekering (kopie verzekeringsbewijs overleggen)
In het bezit van een geldig rijbewijs B (kopie rijbewijs overleggen).
Het hebben van een goede gezondheid en rijvaardigheid.
- Voor de gezondheid is de ondertekende ‘Eigen gezondheidsverklaring’ vereist.
- De rijvaardigheid wordt getoetst met een objectieve rijvaardigheidstest door een
rijschoolhouder bij aanstelling. Dat gebeurt ook als daar aanleiding toe is en vanaf
de 75e jarige leeftijd elke 2 jaar.
Een Verklaring omtrent Gedrag is vereist (nazenden).
Minimale beschikbaarheid van 1 dagdeel per week, maar bij voorkeur meer, op
maandelijks vooraf te bepalen data.
In bezit van een mobiele telefoon en een emailadres.
z.o.z.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om toestemming te hebben van
diens autoverzekeraar voor het mogen uitvoeren van (betaald) sociaal vrijwilligersvervoer voor derden. Verschillende verzekeraars geven daar automatisch toestemming
voor. Zie voor meer informatie hierover op www.vrijwilligersvervoer.nl/verzekeringen.

Bel 0528 – 745615 voor meer informatie over vrijwilliger worden of zie op
www.vrijwilligersvervoer.nl/vrijwilligers.
Naam en geboortedatum vrijwilliger:

Datum:

Handtekening:

