
In de diverse werkgroepen van RoGeP zijn vrijwilligers actief om een zo 
goed mogelijk resultaat te bereiken voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Voor enkele werkgroepen zoeken wij nog vrijwilligers:

Coördinator Scholenproject m/v
RoGeP gaat sinds 2000 naar scholen om kinderen kennis te laten maken, 
wat het betekent om met een handicap te moeten leven. Dit gebeurt
aan de hand van een ‘Ganzenbordspel’. Vrijwilligers van RoGeP gaan
naar de scholen in het basisonderwijs en wij leggen dit uit aan de
leerlingen uit de groepen 7 en 8. Hiervoor zoeken wij een coördinator. 
Affiniteit met onderwijs, geen speciale opleiding, communicatief.

BTB-coördinator m/v
Deze coördinator bewaakt en monitort de bereikbaarheid, toegankelijk- 
heid en bruikbaarheid voor mindervaliden bewaakt van de openbare 
ruimte. Deze werkzaamheden zijn op het lijf geschreven van een
bouwkundige (werkvoorbereider, projectleider, opzichter, architect)
Voor deze taak is het wel nodig dat men zich de kennis omtrent
I.T.S.-eisen eigen maakt, maar voor een doorgewinterde bouwkundige
is dat geen enkel probleem.

Winkelinspecteur(s) m/v
Wij zoeken inspecteurs, die de Roosendaalse winkels op toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking keuren aan de hand van een checklist. 
Geen speciale eisen, wel in de ochtend beschikbaar.

Geïnteresseerd in een functie?
Neem contact op met onze secretaris Kees Franken via info@rogep.nl
of 06-23 55 68 34. Kijk ook zeker op onze website www.rogep.nl
om meer informatie te vinden over de vacatures.
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RoGeP is opgericht op  
23 november 1982 en al jaren 
actief voor mensen met een 
beperking. 
 


