
Voorbeeldtekst Lokale website ANWB AutoMaatje 

 

ANWB AutoMaatje (Gemeente) 
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice voor mensen die (tijdelijk) minder mobiel zijn en die geen 
goed vervoersalternatief hebben. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de 
buurt deelnemers naar hun bestemming. De vrijwillige chauffeurs gebruiken hiervoor hun eigen 
auto. Deelnemers kunnen op deze manier blijven deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk 
verkeer.  

Een doktersbezoek, een bezoekje aan een winkel, een partner bezoeken in het verzorgingshuis of 
minder essentiële bezoeken als een rit naar de kapper of een markt, kan al een hele opgave zijn en is 
daarom niet voor iedereen vanzelfsprekend.  

ANWB AutoMaatje is meer dan alleen vervoer. De chauffeur kan een helpende hand bieden als dat 
nodig is, maar er ontstaan ook goede contacten tussen vrijwilliger en deelnemer. Je hebt een gezellig 
praatje met de vrijwilliger en de vrijwilliger kan je de helpende hand bieden als dat nodig is. 

 

Wie kan er gebruik maken van ANWB AutoMaatje? 

Woon je in de gemeente (gemeente), ben je minder mobiel en ben je voor vervoer afhankelijk van 
anderen? Blijf je daardoor vaker thuis dan gewenst? Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de 
mensen. Praktisch én gezellig! 

ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Tegen een kleine 
onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB 
AutoMaatje is verder geheel gratis en je hoeft geen lid te worden van ANWB. 

 

 

Hoe werkt het? 

1. Voordat je gebruik kunt maken van ANWB AutoMaatje, meld je je eerst aan via 
telefoonnummer 06-12345678. In een persoonlijk gesprek wordt kennisgemaakt en wordt 
uitgelegd hoe het werkt. 

2. Heb je vervoer nodig? Neem dan minimaal 2 werkdagen van tevoren contact op. 
3. Je kunt op werkdagen bellen tussen 9:00 – 13:00 uur naar 06-12345678. 
4. Je wordt teruggebeld als er een vrijwilliger beschikbaar is. Je krijgt dan ook te horen wat de 

rit naar verwachting gaat kosten. 
5. De vergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Deze vergoeding 

betaal je na afloop van de rit direct aan de chauffeur. 
6. Op het afgesproken moment komt de vrijwilliger voorrijden om je naar je bestemming te 

brengen. Na afloop word je weer thuis gebracht. 
7. Is de afspraak binnen een uur afgelopen dan wacht de vrijwilliger. Duurt de afspraak langer, 

dan wordt er een ophaaltijd afgesproken. 

 



Huidige maatregelen 

We volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM rond COVID-19. Denk hierbij aan de 
mondkapjesplicht en andere hygiëne basisregels. De deelnemer en chauffeur dragen tijdens de rit 
een mondkapje, de auto wordt vooraf gereinigd en er wordt goed geventileerd.  
Op dit moment mogen er maximaal twee mensen per rit mee, mits deze uit hetzelfde huishouden 
komen. 

 

 

Naar vaccinatielocatie en geen vervoer? 

Heb je een oproep gehad voor de boostervaccinatie voor COVID-19 van het RIVM, maar kun je niet 
zelf naar de vaccinatielocatie komen? ANWB AutoMaatje helpt! 

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie, kun je op werkdagen 
bellen tussen 9:00 – 13:00 uur naar 06-12345678 of een e-mail sturen naar: emailadres. Je betaalt 
een vergoeding van €0,30 per kilometer. 

 

 

Word vrijwilliger bij ANWB AutoMaatje (Gemeente)! 

Lijkt het je leuk om ook een bijdrage te leveren aan ANWB AutoMaatje? Dat kan! We zoeken de 
volgende vrijwilligers: 

 

Chauffeur 

Doe je graag iets voor een ander en heb je de beschikking over een eigen auto? Meld je dan aan als 
vrijwilliger en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je eigen auto. Het is dankbaar en gezellig 
werk en je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt rijden.  

Als een deelnemer een rit aanvraagt, dan wordt deze gekoppeld aan een chauffeur. Als chauffeur 
word je hierover gebeld. Als je op het gevraagde moment kunt rijden, dan krijg je via de mail de 
details van de rit. Je haalt de deelnemer op het afgesproken moment op en brengt deze na afloop 
thuis. Onderweg heb je een praatje en als het nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld met het 
doen van boodschappen of meelopen naar de bestemming. 

Je krijgt als vrijwilliger een vergoeding van € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeerkosten, die de 
deelnemer na afloop van de rit direct aan jou betaalt. Je auto is APK-gekeurd en heeft minimaal een 
WA-verzekering met inzittendendekking. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en een geldige 
VOG verklaring (of bent bereid die aan te vragen).  

Heb je interesse om vrijwilliger te worden voor ANWB AutoMaatje (Gemeente) of wil je hier meer 
over weten? Stuur ons een berichtje en we nemen graag contact met je op: e-mailadres. 

 

Matchmaker 



Wil je je op een andere manier inzetten voor ANWB AutoMaatje (Gemeente)? We hebben ook 
vrijwilligers nodig die de aangevraagde ritjes plannen. In de uren die jou passen kun je ondersteunen 
met het verbinden van deelnemers en geschikte vrijwilligers. Als matchmaker heb je met mensen te 
maken die je blij mag maken.  

Tijdens de openingsuren kunnen deelnemers bellen om een rit aan te vragen en gelijk een praatje te 
maken. Je koppelt de aanvraag met hulp van een datasysteem aan een chauffeur. Je belt de 
chauffeur en als deze akkoord is, bevestig je dit aan de deelnemer. Daarnaast houd je contact met 
vrijwilligers en deelnemers en beantwoord je eventuele vragen.  

Heb je interesse om vrijwilliger te worden voor ANWB AutoMaatje (Gemeente) of wil je hier meer 
over weten? Stuur ons een berichtje en we nemen graag contact met je op: e-mailadres. 

 

Contact 

Meer weten over ANWB AutoMaatje (Gemeente), of wil je een rit aanvragen? 

Bel ANWB AutoMaatje (Gemeente) op nummer: 06-12345678. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur. 

Of stuur een email naar: emailadres 

 

 

ANWB AutoMaatje (Gemeente) wordt mogelijk gemaakt door: 

• (Organisatie) 
• ANWB 
• Gemeente (Gemeente) 
• en een fantastisch team van enthousiaste vrijwilligers! 

 

Meer informatie over ANWB AutoMaatje: www.anwb.nl/automaatje  

  

http://www.anwb.nl/automaatje


Veelgestelde vragen deelnemer 

1. Hoe kan ik gebruik maken van AutoMaatje? 

Je meldt je aan als deelnemer bij AutoMaatje, dit kan op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 
uur op telefoonnummer 06-12345678.  

 

2. Hoe kan ik bij AutoMaatje een rit aanvragen? 

Je kun dit telefonisch aanvragen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur op 
telefoonnummer 06-12345678.  

 

3. Hoe ver van tevoren moet ik een rit aanvragen? 

Minimaal twee dagen van te voren. Wij zoeken dan een vrijwilliger uit de chauffeurspoule die je op 
het gewenste tijdstip, kan rijden. Heb je onverwacht binnen 2 dagen een rit nodig dan kun je het 
verzoek doen, wij zullen proberen alsnog een vrijwilliger te vinden. 

 

4. Hoe weet ik op welk tijdstip en door wie ik word opgehaald? 

Wij bellen je terug als er een vrijwilliger beschikbaar is en geven je dan het tijdstip en de naam van de 
vrijwilliger die je ophaalt door. 

 

5. Wat is de onkostenvergoeding die ik moet betalen? 

De onkostenvergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer (gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger en 
terug) plus eventuele parkeerkosten. 

 

6. Hoe weet ik wat de onkostenvergoeding is die ik moet betalen? 

Wij geven een schatting van het aantal kilometers door bij het bevestigen van de rit. Eventuele 
parkeerkosten komen hier dan nog bij. Het is wel een schatting, dus houd daar rekening mee. 

 

7. Aan wie moet ik de onkostenvergoeding betalen? 

Je betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwilliger. Zorg dat je voldoende 
kleingeld bij je hebt. 

 

  



Veelgestelde vragen chauffeur 

1. Ik wil chauffeur worden. Waar moet ik aan voldoen? 

• Je bent woonachtig binnen de gemeente (Gemeente). 
• Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wordt via ons aangevraagd. 
• Je hebt een geldig rijbewijs B. 
• Je hebt een eigen auto. Deze is APK gekeurd. 
• Je hebt voor de auto een WA-verzekering met inzittendenverzekering afgesloten. 
• Je mag tijdens het vervoer niet roken en je rijdt niet als je alcohol, medicijnen of drugs hebt 

gebruikt. 

 

2. Hoe ben ik verzekerd? 

De gemeente (Gemeente) heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die 
georganiseerd vrijwilligerswerk doen binnen de gemeente. Dit is een secundaire verzekering, wat 
inhoudt dat wanneer er schade is of kosten zijn die niet door de eigen verzekering of die van een 
eventuele derde partij gedekt zijn, de vrijwilliger deze hier kan indienen. 

 

3. Wat is de onkostenvergoeding? 

Deelnemers betalen aan de chauffeur rechtstreeks een onkostenvergoeding van € 0,35 per 
kilometer, gerekend vanaf het huisadres van de chauffeur, plus eventuele parkeerkosten. 

 

4. Hoe weet ik wanneer ik een rit moet rijden? 

De vervoersaanvragen worden door de deelnemers minimaal 2 dagen van te voren ingediend bij 
ANWB AutoMaatje (Gemeente). Voor elke rit wordt zo snel mogelijk een chauffeur gezocht. Bij een 
passende match krijgt de chauffeur een ritbevestiging via email of telefoon. 


