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Functieomschrijving chauffeur 

 

Functie 
 Chauffeur bij de Stichting Wijkbus Charlois – het visitekaartje van de wijkbus Charlois 

 

Functie-eisen 
- Minimaal 2 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B – zonder aantekening 
- Kernwoorden: affiniteit met de doelgroep – sociaal vaardig – inlevingsvermogen – 

geduld – teamgeest – zorgzaamheid 
- Ervaring met ouderen strekt tot aanbeveling 
- Bezit diploma EHBO / BHV strekt tot aanbeveling 
 

Wat verwacht de wijkbus Charlois? 
Van de chauffeur (hij / zij) wordt verwacht dat deze: 
- bereid is een rijvaardigheidstest af te leggen 
- stratenkennis van de deelgemeente Charlois heeft of bereidheid deze eigen te maken 
- servicegerichtheid en hulpvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan 
- affiniteit heeft met ouderen 
- geduldig, tolerant, vriendelijk en behulpzaam is voor de passagiers 
- zich houdt aan de verkeersregels en een gordel draagt 
- zich verantwoordelijk voelt voor mens en materieel 
- zich onthoudt van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden (alcohol, drugs, 

medicijnen) en ook het gedrag van de voorgaande dag daarmee in overeenstemming 
brengt 

- minimaal 1 dagdeel per twee weken beschikbaar is 
- redelijk Nederlands spreekt en goed verstaat – noodzakelijk omdat het ouderen betreft 
 

Taken: 
Voor en tijdens de uitvoering van de rit: 
- olie checken, ruitenwisserreservoir checken, mankementen bus melden, etc. 
- het vervoeren van de op de chauffeurslijst vermelde passagiers 
- het van de passagiers verlangen dat deze zich houden aan zijn aanwijzingen 
- er op toezien dat de passagiers de veiligheidsgordels dragen (eventueel daarbij helpen) 
- het helpen van passagiers bij het in- en uitstappen; 
- het rustig rijden / het vermijden van stoepranden, kuilen en verkeersremmende 

drempels en hobbels; 
- het melden aan de telefoniste / coördinator van bijzonderheden en 

onregelmatigheden. 
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Na gedane dienst inleveren van: 
- een volledig ingevuld chauffeursrapport 
- chauffeurslijst vermeldende het aantal vervoerde personen en ontvangen gelden  
- chauffeurstas en autopapieren, sleutels, eventueel de meegekregen mobiele telefoon 
- rapportage van zaken & bijzonderheden die de aandacht behoeven van kantoor / 

coördinator. 
 
Wat biedt de wijkbus Charlois? 
Onze vrijwillige medewerkers kunnen bij de wijkbus Charlois rekenen op: 
- Een hecht en betrokken team van medewerkers 
- Dankbare en zinvolle invulling van de vrije tijd 
- Deskundige begeleiding en instructie in het groeien op de bus 
- Bescheiden onkostenvergoeding 
- Functioneringsgesprek eens per 12 – 16 maanden 
- Rijden op personenbusjes (Mercedes) met All Risk en inzittendenverzekering 
- WA-verzekering 
- Kerstpakket 
- Een jaarlijks vrijwilligersfeest  
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