
 
 
 
 

 

VACATURE 
 
Spreekt het jou aan om jouw ervaringen in te zetten en mee te denken 
over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de zorg, werk of opvang? Lijkt het je 
leuk om vragenlijsten over deze onderwerpen af te nemen en hierover in 
gesprek te gaan met de gemeente of zorgverleners? 
 

Dan is Meetellen in Utrecht op zoek naar jou! 

 
Meetellen in Utrecht komt op voor de Utrechter die 
wat extra ondersteuning nodig heeft. De hulp van ons 
team van panelmedewerkers is hierbij heel belangrijk. 
 
 

Wat zijn de taken van een panelmedewerker? 

 

In het team van Meetellen in Utrecht geef je zelf aan welke taken jou 
aanspreken. Het gaat om werk dat past bij de kwaliteiten die je al hebt, of 
bij wat je eventueel wil leren bij Meetellen. Je kunt daarbij denken aan: 

 
o meedenken vanuit je eigen ervaring over de vragen die in een 

vragenlijsten komen 
o advies geven aan mensen die het beleid maken. 
o op bezoek gaan bij instellingen en organisaties om vragenlijsten af 

te nemen of het werven van panelleden (mensen die lid willen 
worden van Meetellen) 

o iedere twee weken vergaderen met het Meetellen-team over de 
lopende werkzaamheden. 

o het schrijven van verhalen voor de nieuwsbrief en de verzendingen 
hiervan 

o het (leren) presenteren van de uitkomsten van de enquêtes, bijv. aan 
panelleden of de gemeente 

 
  

''Sinds ik bij Meetellen werk 
voel ik me weer nuttig voor 

de maatschappij. Ik kan 
voor mijn eigen doelgroep 

opkomen” 

Christiaan, panelmedewerker 

 

 

 

 

Gezocht: teamlid / panelmedewerker 
 



Wat biedt Meetellen jou? 

 
o afwisselende werkzaamheden, twee of drie dagdelen per week,  
o diverse trainingen (gericht op de werkzaamheden en naar 

persoonlijke interesse) 
o begeleiding en ondersteuning bij je werkzaamheden op maat 
o een vrijwilligersvergoeding van €1 per uur 
o een gemotiveerd en enthousiast team. 

 
Wil je meer weten of een afspraak maken, of een keer een dagje 
meelopen? Kijk op de website en neem contact op met Annette. 
 

mail:   annette@meetellen.nl   

telefoon:  06 55 49 34 01 

website:  www.utrecht.meetellen.nl 
 
Kijk ook eens op onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief. 
 
 
 

 
 

Nog geen lid van ons panel? Meld je direct aan! 
 


