Belangengroep Gehandicapten Almelo
Grotestraat 174
7606 CZ Almelo
telefoon 0546-456909
BGA@almelosociaal.nl
www.almelosociaal.nl

voorheen:
WIA & Wajonggroep Almelo

Vacature: Spreekuurhouder/Cliëntondersteuner Belangengroep Gehandicapten Almelo ( BGA)

Wie zijn wij?:
De Belangengroep gehandicapten Almelo (BGA) bestaat uit vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en
vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties die op plaatselijk niveau (gemeente Almelo) de belangen
behartigen van mensen met een lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte.
Dit alles op het gebied van Zorg, Welzijn en Inkomen.
Ook bieden we onze doelgroep onafhankelijke cliëntondersteuning.
De BGA groep is als “organisatie” aangesloten bij de koepel Almelo Sociaal en gehuisvest aan de
Grotestraat- Zuid 174 te Almelo telefoon: 0546 456909.
Wat doen we?
De Belangengroep gehandicapten Almelo ( BGA) doet het volgende:
We houden op de maandagmorgen een telefonisch spreekuur op de woensdagmorgen een
inloopspreekuur.
Indien het niet anders kan bezoeken we de mensen thuis.
Daarnaast participeren we in de Wmo adviesraad, in andere overlegvormen binnen Almelo Sociaal
en plaatselijke maatschappelijke organisaties binnen het sociale domein.
Verder houden we contact met landelijke patiëntenorganisaties.
Vacature spreekuurhouder/Clientondersteuner BGA
Bij Almelo Sociaal geven we o.a. voorlichting, we bieden ondersteuning en maken mensen wegwijs in de
wirwar van regels en rechten en plichten waarmee men te maken kan krijgen op het terrein van de sociale
zekerheid, zorg en welzijn.
Binnen de functie van Spreekuurhouder/cliëntondersteuner BGA ben je er op gericht om burgers, die zich
melden bij Almelo Sociaal te adviseren, te verwijzen en/of hulp te bieden bij onder andere:







aanvraag en informatie t.a.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgvragen
vervoersproblematiek
woningaanpassingen i.v.m. een handicap
het opstellen van bezwaarschriften
verzorgen van kwijtschelding
aanvraag toeslagen ( huurtoeslag/zorgtoeslag)

Functie-eisen
Je bent ervaringsdeskundige of een vrijwilliger met een professionele achtergrond en hebt voldoende kennis
van de Wmo en Zorg of je bent bereid je hierin te verdiepen. Daarnaast beschik je over digitale
vaardigheden, ben je communicatief en resultaat gericht. Ook kun je werken in teamverband.
Wat bieden wij?
Almelo Sociaal biedt je een prima werkplek met leuke collega's. Daarnaast kun je ondersteuning en scholing
krijgen.
Bij belangstelling of als je meer informatie wilt kun je contact opnemen met de voorzitter van de BGA via
h.snoeijer@almelosociaal.nl

