MEDEWERKER PROJECTGROEP TOEGANKELIJKHEID
Samen met anderen doe je onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de
openbare ruimte. Je gaat met een collega naar een bepaalde locatie, waar je aan de hand van een
checklist de toegankelijkheid vaststelt.

Sector:
Zorg en Welzijn
Doelgroep: Mensen met een lichamelijke beperking
Soort werkzaamheden:
Informatie/Advies/Voorlichting, Overig,
Technisch/onderhoud/beheer
Functie-eisen

Je kunt samenwerken in teamverband, je hebt enige kennis van of inzicht in techniek, beschikt
over goede contactuele vaardigheden, je komt afspraken na.

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?

Een prettig team dat samen doelgericht de toegankelijkheid van Nijmegen wil verbeteren. Een
onkostenvergoeding wanneer dit van toepassing is. Scholing binnen de werkgroepvergaderingen.

Wat maakt het werk de moeite waard?

Collegialiteit, samenwerken en het streven naar verbeterde toegankelijkheid in Nijmegen en
omstreken.

Overige details


Contract: Ja



Vergoeding: Reiskosten/onkosten



Biedt de organisatie scholing aan? Ja



Proeftijd: Ja



Rolstoeltoegankelijk: Ja



Geschikt voor anderstaligen: In overleg
Opmerkingen

Momenteel is er (vanwege de samenstelling van de onderzoeksteams) vooral behoefte aan iemand
die zelf gebruikmaakt van een rolstoel of scootmobiel. Heb jij een lichamelijke beperking en
spreekt de vacature je aan? Dan is deze functie echt iets voor jou!

Werktijd

In overleg

Frequentie

Langdurend

Contactpersoon


Caroline Spoelstra



0247511120



caroline@wig.nl
Tweede contactpersoon



Jos Kersten



024-7511120



jos@wig.nl
Over deze organisatie
Doelstelling organisatie

Belangenorganisatie die streeft naar sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een
lichamelijke handicap of chronische ziekte. De organisatie richt zich op: toegankelijkheid,
vervoer, zorg, voorzieningen, wonen, beeldvorming en voorlichting.
Belangrijkste activiteiten

Belangenbehartiging, collectief: op de terreinen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning),
toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid & inkomen
Belangenbehartiging & coaching op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking
Belangenbehartiging, individueel: Wmo, arbeid & inkomen
Voorlichting: op scholen (van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs) en aan professionals
Informatie en advies: via ons meld- en informatiepunt
Aantal betaalde krachten bij org.

5 tot 10
Aantal vrijwilligers bij organisatie

50 of meer
Verzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering via de gemeente
St. Jorisstraat 72, 6511TD Nijmegen

