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VACATURE WANDELGROEP BEGELEIDER 
(1 UUR PER WEEK)  

 
 

Geniet jij van wandelen? En vind je het leuk om anderen enthousiast te maken om 

mee te doen? Dan is de vrijwilligersfunctie van ‘Wandelgroep begeleider’ misschien 

iets voor jou! 

 

Wandelen  

Voor veel Utrechters is wandelen een vanzelfsprekendheid. Wandelen naar het werk, naar 

de winkel of om een frisse neus te halen. Voor een flink aantal mede-Utrechters geldt dit 

helaas niet om verschillende redenen. En dat is jammer. Want elke dag even wandelen is 

goed voor ieder mens, het is eenvoudig te regelen en het kost je niets! 

 

Wandelgroepen 

In Utrecht zijn al veel wandelgroepen. Maar er is behoefte ontstaan aan een nieuwe, meer 

rustige vorm van wandelen. Het gaat hierbij om wandelingen met een korte afstand, op een 

toegankelijk tempo, die 30 tot 45 minuten duren. De deelnemers willen graag begeleiding 

en coördinatie tijdens de wandeling. Het sociale aspect is bij deze wandelgroepen van groot 

belang.  

 

Ben jij onze nieuwe wandelgroep begeleider? 

Wij zijn op zoek naar wandelaars die 1 uur per week een wandelgroep met mede-

Utrechters willen begeleiden. Jij, als begeleider wandelgroepen: 

 hebt affiniteit met wandelen; 

 bent 1 uur per week beschikbaar;  

 bent sociaal en legt makkelijk contact met diverse groep deelnemers en kan mensen 

enthousiasmeren voor deze vorm van bewegen; 

 bent bereid om deel te nemen aan scholing tot wandelbegeleider (cursus van 1 dag, 

gratis aangeboden vanuit SportUtrecht) 

 

Ben jij geïnteresseerd? 

Spreekt de rol van Wandelgroep begeleider je aan? Of heb je nog vragen? Neem dan 

contact op met Menno Berg via telefoonnummer (06) 10 02 49 73 of mail via 

menno.berg@sportutrecht.nl  

 

Na je aanmelding volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek waarin we de 

mogelijkheden bekijken. 

 

 

SportUtrecht is dé stedelijke organisatie die Utrechters in beweging brengt en houdt. Wij werken samen met onze 

partners in de wijken en stimuleren gezamenlijk zoveel mogelijk mensen om te gaan sporten en bewegen. 
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