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Word vrijwilliger bij AutoMaatje in ‘s-Hertogenbosch! 
 
 

Lijkt het u leuk om ook een bijdrage te leveren aan ANWB AutoMaatje Den Bosch? Dat kan. AutoMaatje is een 
vervoersservice die door de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch wordt uitgevoerd. 
 
De Stichting vervoert met de bekende gele “bussen”, tegenwoordig ook met elektrische auto’s, 55-plussers met 
een praatje door de hele gemeente. Mocht u daar meer van willen weten: www.senioren-bus.nl. 
En vanaf nu, dankzij u komt daar AutoMaatje Den Bosch bij. 
 
AutoMaatje ‘s-Hertogenbosch is een vervoersservice vóór en dóór inwoners van de gemeente   ‘s-
Hertogenbosch. Minder mobiele inwoners (18+) en senioren (55+) van ’s-Hertogenbosch, Bokhoven en 
Engelen Rosmalen, Nuland en Vinkel kunnen hier gebruik van maken.  
Ook in de avonduren en weekenden en ook voor vervoer naar bestemmingen buiten de gemeente. Met 
AutoMaatje kunnen mensen weer deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven. 
Denk aan een uitstapje naar familie, vrienden of kennissen, op ziekenbezoek, zelf naar huisarts of fysio of bij 
een vroegere buurvrouw langs, een activiteit bezoeken, of naar het theater of een museum, net waar behoefte 
aan is.   

 
We zoeken de volgende vrijwilligers:  
 
Chauffeur  
Doet u graag iets voor een ander en heeft u de beschikking over een eigen auto? Meld u dan aan als 
vrijwilliger/chauffeur en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met uw eigen auto. Het is dankbaar en 
gezellig werk en u bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u wilt rijden. Als een deelnemer een rit aanvraagt wordt 
deze gekoppeld aan een beschikbare chauffeur. Als chauffeur wordt u hier eerst over gebeld. Als u op het 
gevraagde moment kunt rijden, dan krijgt u via de mail de details van de rit. U haalt de deelnemer op het 
afgesproken moment op en brengt deze na afloop weer naar huis. Onderweg maakt u een praatje en als het 
nodig is, helpt u uw passagier. Bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of meelopen naar de 
bestemming. Als een deelnemer langer verblijft op de bestemming overlegd de matchmaker met u of u de 
terugrit ook verzorgt of dat een andere chauffeur dit doet. De keuze is aan u. U krijgt als vrijwilliger een 
vergoeding van € 0,35 (tijdelijk verhoogd in verband met de hoge brandstofkosten) per kilometer plus 
eventuele parkeerkosten, die de deelnemer na afloop van de rit direct aan u betaalt. Uw auto is APK-gekeurd 
en heeft minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking. U bent in het bezit van een geldig rijbewijs B 
en een geldige VOG verklaring (of bent bereid die aan te -laten- vragen).  

 
Matchmaker/Planner/Telefonist/Intaker 
Wilt u zich op een andere manier inzetten voor AutoMaatje Den Bosch? Wij hebben ook vrijwilligers nodig die 
de aangevraagde ritten plannen. In de uren die u passen kunt u ondersteunen met het verbinden van 
gebruikers en beschikbare chauffeurs. Als matchmaker heeft u met mensen te maken die u blij mag maken.  
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Tijdens de openingsuren kunnen deelnemers bellen om een rit aan te vragen. U koppelt de aanvraag met hulp 
van een datasysteem aan een beschikbare chauffeur. U belt de chauffeur en als deze akkoord is, bevestigt u dit 
aan de deelnemer. Daarnaast houdt u contact met vrijwilligers en deelnemers en beantwoord eventuele 
vragen. Ook aan de matchmakers/planners/telefonisten vragen we een geldige VOG verklaring (of de 
bereidheid deze aan te -laten- vragen 
 
 
 
Wilt u vrijwilliger worden voor ANWB AutoMaatje ‘s-Hertogenbosch of wilt u hier meer over weten? Stuur dan 
een berichtje naar info@automaatjedenbosch.nl en we nemen contact met u op. Bellen kan ook naar 
nummer: 073-3034626  Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma, di, do en vrij van 09:00 – 13:00 uur. 
 
Alleen samen met u als enthousiaste vrijwilliger kunnen we AutoMaatje mogelijk maken! 
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