CHAUFFEUR (EIGEN AUTO)
Details
Eenmaal per maand vrijwilligers met een visuele beperking thuis ophalen en weer thuisbrengen.
De bijeenkomsten van de groep ‘Eye contact’ vinden op dinsdag plaats van 14 tot 16 uur, elke
tweede dinsdag van de maand. Het zou fijn zijn als de chauffeur tijdens de bijeenkomst enkele
hand- en spandiensten kan verrichten, zoals het inschenken van koffie en het meelopen met
deelnemers wanneer zij zich moeten verplaatsen.

Sector:
Zorg en Welzijn
Doelgroep: Mensen met een lichamelijke beperking
Soort werkzaamheden:
Vervoer
Functie-eisen

Ben je in bezit van rijbewijs B? Ben je vriendelijk, rustig en heb je plezier in het vervoeren van
mensen?

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?

Een maandelijks plezierig contact met een vaste groep mensen. Een onkostenvergoeding voor de
verreden kilometers.

Wat maakt het werk de moeite waard?

Mensen die beperkt mobiel zijn kunnen dankzij jouw inzet weer deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Je ontmoet plezierige mensen, je inzet wordt erg gewaardeerd.

Overige details


Contract: Ja



Vergoeding: Reiskosten



Biedt de organisatie scholing aan? In overleg



Proeftijd: Ja



Rolstoeltoegankelijk: Ja



Geschikt voor anderstaligen: In overleg
Opmerkingen
Dagdeel

overdag

Werktijd

Een middag in de maand

De activiteit vindt plaats op

Dinsdag

Frequentie

Langdurend

Contactpersoon


Caroline Spoelstra



0247511120



caroline@wig.nl
Over deze organisatie
Doelstelling organisatie

Het centrum is er voor mensen in Nijmegen die minder tot hun recht komen dan zij zouden willen.
Dat kan komen door een beperking of door tegenslag. Doel: het stimuleren van zelfregie bij alle
deelnemers aan onze activiteiten. Zelfregie in de praktijk betekent dat je op zoek gaat naar een
balans tussen je kwetsbaarheid en je kracht en mogelijkheden, om zo beter tot je recht te komen.
Met meer zelfregie in je leven kun je je beter redden en deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Belangrijkste activiteiten

Activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training & coaching,
zelfhulp en ontmoetingsactiviteiten;
Cliëntondersteuning op het gebied van WMO en sociale zekerheid;
Voorlichting op scholen (van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs) en aan professionals.
Aantal betaalde krachten bij org.

5 tot 10
Aantal vrijwilligers bij organisatie

50 of meer
Verzekering

WA

Locatie
St. Jorisstraat 72, 6511TD Nijmegen

