
 

Vacature vrijwilliger Hond-en-Hokje Collecteproject 

 

Organisatie 

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden 

als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische 

problemen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De hulphonden worden met respect 

voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Bijna 

80 medewerkers en 600 vrijwilligers werken elke dag aan de ambitie van Hulphond 

Nederland om steeds meer mensen te helpen met de inzet van een hulphond.  

 

Doel en inhoud van je functie 

In deze vrijwilligersfunctie ben je actief binnen het Hond-en-Hokje Collecteproject. Ruim 

200 vrijwilligers zetten zich in voor dit project en leveren hiermee een aanzienlijke 

bijdrage aan de doelstelling van Hulphond Nederland. Dit doen we door collectehokjes, 

bestemd voor wisselgeld, te plaatsen bij detaillisten. 

 

Als vrijwilliger van dit project ben je het gezicht van Hulphond Nederland en de 

contactpersoon voor de detaillist. Je bezoekt twee keer per jaar (mei/juni en 

november/december) de detaillisten waar een collectehokje staat. Tijdens deze 

momenten haal je de opbrengsten op en bedank je de detaillist. Je registreert de 

opbrengsten en stort dit op de rekening van het Hond-en-Hokje Collecteproject van 

Hulphond Nederland. 

 

Als vrijwilliger zet je waar mogelijk collectehokjes uit bij nieuwe detaillisten. Je 

rapporteert aan de provincie coördinator van Hulphond Nederland. Bij hem of haar kan je 

ook met vragen terecht. 

 

Kernvaardigen 
 Communicatief vaardig 

 Betrokkenheid / verantwoordelijkheid 

 Computervaardig 

 Klantgericht 

 Zelfstandig 

 

Begindatum 

Per direct. 

 

Aantal dagen 

Je kunt jouw werkzaamheden en de bezoeken aan de detaillisten zelf inplannen.  

De tijdsbesteding tijdens de tweejaarlijkse leegperiode zullen wisselend zijn, dit hangt af 

het aantal uitstaande collectehokjes bij detaillisten. 

 

Reageren 

Beschik jij over de juiste talenten en voldoe je aan de hierboven genoemde  

functie-eisen? Reageer dan schriftelijk of via e-mail naar: 

 

Hulphond Nederland 

T.a.v. Milou Melis 

Postbus 24 

5373 ZG HERPEN 

0486-22 40 27 

E-mail: m.melis@hulphond.nl 

mailto:m.melis@hulphond.nl

