
Vacature projectmedewerker toegankelijkheid      

            

                           

 

 

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen 

van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke 

beperking, chronisch zieken, en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg streeft naar 

een inclusieve samenleving. 

Het Apcg inventariseert signalen van inwoners met een beperking over het wonen en leven in 

Arnhem en voert hierover overleg met gemeente en andere organisaties.  

Belangenbehartiging vindt ook plaats door het geven van voorlichting en het verbeteren van de 

beeldvorming en acceptatie van mensen met een beperking.  

Het Apcg is een vrijwilligersorganisatie, van vrijwilligers met en zonder beperking, en een klein 

professioneel bureau ter ondersteuning. Voor het vervullen van een tijdelijke opdracht zoeken wij 

voor 8 – 10 uur per week (flexibel in te zetten) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 

december 2022 een 

 

Projectmedewerker (m/v) 

 

Functieomschrijving  

De projectmedewerker gaat zich inzetten voor uitvoering van een pilot rond het schouwen van 

gebouwen, festivals en de openbare ruimte, in het kader van toegankelijkheid. Hiermee leveren we 

een bijdrage aan het verder ontwikkelen en invoeren van de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid. 

De projectmedewerker wordt verantwoordelijk voor de werving van en organisatie van scholing voor 

ervaringsdeskundigen, voor de organisatie van een tiental schouwen en het rapporteren daarover en 

voor het in nauwe samenwerking met de andere bureaumedewerkers opleveren van een format 

voor de organisatie van schouwen. 

Vereisten  

We zoeken een proactieve hands-on doener. Je stapt makkelijk op mensen af, legt snel contact, en je 

kunt tegen een stootje.  

 

We vragen een HBO werk- en denkniveau en (enige) ervaring in het werken met vrijwilligers. Kennis 

over toegankelijkheid is een pré. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat afkomstig uit onze 

achterban.   



Competenties 

• Resultaatgericht 

• Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken 

• In staat om in situaties waarin veel tegelijk gebeurt, overzicht en rust te kunnen bewaren 

• Goede contactuele vaardigheden (Niet bang om de telefoon te pakken) 

• Communicatieve vaardigheden 

Wat wij bieden 

We bieden een leuke klus in een informele werksfeer. Het gaat om 8 - 10 uur per week, in principe 

voor de duur van een jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.  

Salarisindicatie Cao gehandicaptenzorg schaal 50 (Euro 2.500 bij een fulltime dienstverband).  

Informatie en reageren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met het bureau van het Apcg, tel 

026-3894488. Wij zijn op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.30 en 12.00 uur doorgaans 

rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Je kunt ook een bericht inspreken. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 20 

december te mailen naar info@apcg.nl, of per post te sturen naar Weerdjesstraat 168, 6811 JH 

Arnhem. Gesprekken vinden plaats begin januari 2022.  


