
 
 
 
Vrijwilligers zijn voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork onontbeerlijk. Momenteel zijn er 
ongeveer 80 vrijwillige medewerkers die allen 1 à 2 dagdelen per week werkzaamheden verrichten voor 
onze organisatie. Zonder hun inzet zou het Herinneringscentrum niet kunnen functioneren zoals het nu 
doet.  
 
Momenteel zijn we opzoek naar een:  
 

vrijwillige medewerker onderhoud terrein 
(1 dag per week) 

 
Voor een goed publieksgericht functioneren is een verzorgde presentatie wezenlijk. De medewerkers 
op het terrein van beheer en onderhoud hebben dan ook een belangrijke taak. Als vrijwillige 
medewerker onderhoud terrein zal je voornamelijk werkzaamheden in de groenvoorziening uitvoeren, 
hierbij kan gedacht worden aan maai- en snoeiwerkzaamheden. Het gaat om (licht) fysieke 
werkzaamheden. Je werkt in een team van 4 vrijwillige medewerkers onder aansturing van onze 
beheerder.  
 
Wij vragen:  

- Beschikbaarheid van een dag per week; 
- Iemand die in staat is fysieke werkzaamheden uit te voeren; 
- Iemand die het leuk vindt om buiten werkzaam te zijn en van aanpakken weet; 
- Iemand die het leuk lijkt om samen te werken in het team van onderhoud terrein. 

 
Wij bieden: 
Een leuke vrijwilligersfunctie binnen een unieke organisatie met een prettige en collegiale sfeer. Er 
geldt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding op basis van het aantal gewerkte dagdelen.  
Voor onze vrijwilligers heeft het Herinneringscentrum een aansprakelijkheid- en 
ongevallenverzekering afgesloten. Vrijwillige medewerkers hebben gratis toegang tot het museum en 
mogen gratis deelnemen aan andere activiteiten. Ook zijn vrijwilligers, net als alle andere 
medewerkers, welkom tijdens jaarlijkse personeelsuitjes en medewerkersbijeenkomsten.  
 
Goed om te weten: 
Voordat een vrijwilliger bij ons komt werken vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Op basis 
hiervan wordt besloten om wel of niet een vrijwilligersovereenkomst met elkaar aan te gaan. Komt 
een vrijwilliger bij ons werken dan wordt er altijd een vrijwilligersovereenkomst gesloten met daarin 
de gemaakte afspraken, want vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ook wordt er een VOG 
(verklaring omtrent gedrag) voor al onze medewerkers (waaronder vrijwilligers) aangevraagd. 
 
Interesse: 
Meer informatie over vrijwilligerswerk is te vinden op onze website www.kampwesterbork.nl 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Manon Kuipers (0593-592600). 
 
Uw motivatie, voorzien van een CV kunt u per e-mail sturen naar info@kampwesterbork.nl 
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