
 

 
 
Functieomschrijving Planner 
 
Doel: Als Planner ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die telefonisch de 
buurtauto willen bestellen. Je beantwoordt vragen van klanten en chauffeurs kort en 
bondig. Waar nodig verwijs je bellers naar de Vrijwilligerscoördinator. Verder ben je 
verantwoordelijk voor het op tijd aansturen van chauffeurs en monitoren van ritten. 
Stiptheid voorop! Je werkomgeving 

Kerntaken en verantwoordelijkheden:  

 Je draagt samen de verantwoordelijkheid en je organiseert dagelijks, optimaal en 
efficiënt de planning van het vervoer van klanten; 

 Je neemt telefonisch vervoersaanvragen aan, je vraagt de beller zoveel mogelijk 
uit, om te achterhalen of de klant tot de doelgroep behoort; 

 Je informeert de klant over de kosten van de rit en over de betaalwijze 
(strippenkaart of pinbetaling); 

 Je stelt op topografisch logische volgorde de ritten samen en plant de buurtauto 
op samengestelde ritten;  

 Je administreert de ritten volledig en juist in het BIT (Buurtauto Informatie Tool) 
(BIT is een excelbestand benaderbaar voor iedere chauffeur); 

 Tijdens de uitvoering van de ritten ondersteun je de chauffeur daar waar nodig. 

Bevoegdheden:  
• Je bent verantwoordelijkheid voor het op de meest economische wijze verreden 

worden van de ritten;  
• Bepalen of het voertuig gebruiksklaar en beschikbaar is (reparatie of onderhoud);  
• Mede bepalen of er wordt voldaan aan de geldende rij- en rusttijden; 
• De chauffeur kan samen met de planner beslissen een klant te weigeren op 

diverse redenen (agressieve houding, dronkenschap, geen betaalmiddelen, etc.). 
Gedurende de rit kan er bij calamiteiten de calamiteiteninstructie worden 
geraadpleegd. 

 
Functie- en opleidingseisen:  

• Minimaal MBO niveau; 
• Analytisch en probleemoplossend vermogen; 
• Administratief vaardig; 
• Goede computervaardigheden; 
• Maatschappelijk betrokken en een teamplayer; 
• Prima in staat om zelfstandig beslissingen te nemen;  
• Hanteert en bewaakt onze vervoersregels maar verliest de mens niet uit het oog. 

. 
De meest voorkomende diensten:  

• Een planner maakt zelf een keuze uit de beschikbare diensten in het rooster (te 
vinden in het BIT); 

• Normaliter is een planner minstens 1 dag per week beschikbaar; 
• De diensten zijn van maandag t/m zondag van 08:00-18:00 uur.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Varianten van vervoer  
Stichting Buurtauto Noordwolde verzorgd verschillende vormen van vervoer. Deze 
vervoersstromen lopen ook regelmatig in elkaar over. Wij verzorgen onder meer het 
volgende vervoer: 

 Particulier vervoer. De chauffeur haalt de klant op een afgesproken plaats op of 
aan straat. De chauffeur brengt de klant naar de bestemming en rekent per 
pinbetaling of via een strippenkaart; 

 Gedeeld vervoer; is een vorm van vervoer waarbij meerdere klanten de buurtauto 
delen. Onze planners dragen zorg voor de meest efficiënte en snelle route om 
iedereen veilig naar de plaats van bestemming te brengen en rekent per 
pinbetaling of via een strippenkaart; 

 Zorgvervoer; klanten die gebruik maken, die zorg behoeven krijgen altijd extra 
aandacht. Deze klanten moeten wel fysiek in staat zijn zelf in de auto te kunnen 
plaatsnemen, maar zijn bijvoorbeeld niet in staat zijn om zelf een gordel te 
bevestigen of kunnen misselijk zijn na een chemo- of radiotherapie. Het is 
belangrijk om de rijstijl aan te passen naar de klant. Ook hier rekent de klant af 
per pinbetaling of via een strippenkaart. 

 
Planner vrijwilliger bij Stichting Buurtauto Noordwolde  
Planner wordt je niet zomaar, het is een activiteit met veel verantwoordelijkheid 
aangezien het personenvervoer betreft. Je moet ervoor zorgen dat de ritten op de meest 
economische wijze verreden kunnen worden. Dit vraagt een analytisch en 
probleemoplossend denkvermogen. Deze functie bepaalt in hoge mate het succes, het 
voortbestaan van de stichting; van deze dienstverlening.  
Het is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend.  
 
Wanneer mag ik starten als planner?  
Als eerste moet je voldoen aan de functie- en opleidingseisen. En verder moet je voldoen 
aan de volgende eisen:  

 Verklaring omtrent gedrag (VOG) van Weststellingwerf.  
 

 

 


