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Vacature  

Werkgroep Toegankelijkheid  

Draag jij het onderwerp toegankelijkheid een 

warm hart toe? Dan bij je heel erg welkom in 

onze werkgroep Toegankelijkheid! Samen bou-

wen wij aan een platform ToegankelijkGronin-

gen.nl, een website waarop de toegankelijk-

heidsgegevens komen van ondernemers, attrac-

ties, musea en andere locaties in onze provincie. 

Zo kan iedere inwoner – met en zonder beper-

king – van te voren zien of een plek voor hem of 

haar toegankelijk is! 

Wat kun je doen in de werkgroep?  

We bouwen de website samen met Internetbureau Insi-

ders en Marketing Groningen. Dit betekent dat de informa-

tie uit de toeristische sector al ‘automatisch’ beschikbaar 

komt. Voor andere locaties en gebouwen ga je het vol-

gende doen: 

▪ Opvragen en controleren van de aangeleverde ge-

gevens: je mailt met contactpersonen van gebou-

wen/voorzieningen en vraagt hen de toegankelijk-

heidsgegevens aan te leveren die je vervolgens 

controleert. 

▪ Locatiebezoek: je gaat op pad om steekproefsge-

wijs te controleren of de aangeleverde informatie 

klopt en om met de contactpersoon in gesprek te 

gaan over toegankelijkheid. 

Wie zijn wij?  

De letters z a V i e staan voor zorg en 

aandacht voor iedereen. Dat is pre-

cies waar wij voor staan en gaan. Bij 

zaVie zetten we ons in voor groepen 

uit de hele provincie Groningen die 

net iets meer zorg, aandacht en on-

dersteuning kunnen gebruiken: men-

sen met een lichamelijke, psychische 

of verstandelijke beperking, chro-

nisch zieken, senioren en hun naas-

ten/mantelzorgers. Zodat iedereen 

goede en gelijke kansen heeft en een 

fijn leven kan leiden. Daar gaan wij 

voor en voor niets minder! 

Vrijwilligers maken het verschil! 

Bij ons werken veel enthousiaste vrij-

willigers en medewerkers die uit ei-

gen ervaring weten wat een ziekte of 

beperking voor je leven kan beteke-

nen. Maar ook als je hart hebt voor 

deze doelgroepen en je je voor hen 

wilt inzetten, ben je welkom.  

Iedereen met een hart is welkom!  

 

 

Wij zoeken: een  
netwerker met hart 
voor toegankelijkheid 
die weet om te gaan 
met computers. 
(vrijwilligerswerk) 
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Wat bieden we jou?  

▪ Samenwerking in een kleurrijke groep vrijwilligers, 

met ieder zo zijn of haar achtergrond en talent. Al-

tijd op basis van gelijkwaardigheid. 

▪ Een informele werksfeer, 'je/jij' cultuur, waar 

maatpakken nog nét niet verboden zijn. 

▪ Regelmatig een borrel of een gezellig uitstapje, 

waar we elkaar beter leren kennen.  

▪ Voldoende mogelijkheden én begeleiding om je-

zelf te ontwikkelen. Als je eens ergens mee zit of 

iets wil bespreken, dan is daar altijd ruimte voor.   

Vind jij het leuk om met mensen in gesprek te gaan, 
ben je handig met computers én wil je meewerken 
aan een toegankelijker provincie Groningen? Of heb 
je misschien gewoon een vraag? Schroom niet en 
neem contact met ons op. Samen zetten we het 
thema toegankelijkheid op de kaart!  

Bekijk voor meer informatie www.zavie.nl 

 

Praktische informatie 

Uren per week: 4-12 uur 

 Waar: Schweitzerlaan 4 in Gronin-

gen, thuiswerken is mogelijk.  

Werktijden: zelf indelen. 

Overige voorzieningen: WA-verzeke-

ring, scholing, vrijwilligerscontract, 

reiskosten- en vrijwilligersvergoe-

ding. 

Meer informatie of geïnteresseerd?  

Bel of mail dan met onze vrijwilligers-

coördinator Zari Mousavi:  

▪ telefoon 06 189 956 54 

▪ email z.mousavi@zavie.nl.  

We nemen zo snel mogelijk contact 

op voor een gesprek over wat jij kunt 

en wilt doen. Je bent van harte wel-

kom!  

 

 

zaVie is van en voor iedereen in de provincie Groningen! Doe je mee? 

 

 

 

  

http://www.zavie.nl/

