
 
 

 

Functieomschrijving Chauffeur Buurtauto 

 

Doel: De chauffeur is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van klanten naar de 
opgegeven bestemming of volgens een vastgestelde route. De chauffeur handelt en 
gedraagt zich volgens de normen van de Stichting Buurtauto Noordwolde. Het betreft 
uitstekend rijgedrag, correcte omgang met passagiers, dienstverlenende houding, 
representatieve houding, representatieve uitstraling en stratenkennis van de directe 
omgeving.  

 

Kerntaken en verantwoordelijkheden:  

• Het veilig en efficiënt vervoeren van klanten met uitstekende dienstverlening op 
basis van de kortste of snelste route;  

• Het zorgdragen van een goede werkvoorbereiding (controle van de auto, uitgerust 
zijn, etc.);  

• Tijdig en correct voorbereiden en uitvoeren van ritten;  
• Zorgdragen voor een nette en ordelijke buurtauto bij start en einde dienst;  
• Vriendelijke, klantgerichte, respectvolle en dienstverlenende houding aannemen 

t.o.v. passagiers;  
• Eventuele rapportage van problemen en verbeterpunten aanleveren bij het 

bestuur;  
• Uitvoering van overige werkzaamheden aangestuurd door de planner, de 

vrijwilligerscoördinator of het bestuur;  

Bevoegdheden:  

• Het naar eigen inzicht (indien noodzakelijk in overleg met planner) de meest 
gunstige route bepalen voor het rijden van de opgegeven ritten;  

• Bepalen of het voertuig gebruiksklaar is. Eventuele behoefte aan onderhoud en/of 
reparatie doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator per email;  

• 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;  

• Signaleren en alarmeren van onveilige situaties.  

Functie- en opleidingseisen:  

• In het bezit zijn van een rijbewijs B;  
• Beschikt over stratenkennis van de regio Buurtauto;  
• Heeft bij voorkeur enige technische kennis van een auto;  
• De chauffeur legt verantwoording af aan: aan de vrijwilligerscoördinator en het 

bestuur;  

 



 
De meest voorkomende diensten:  

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

• De diensten zijn van maandag t/m vrijdag 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. 

 

Wanneer mag ik de Buurtauto rijden?  

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;  
• De rijvaardigheidstest succesvol afronden (jaarlijks). 


