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Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of e-mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

Corona lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar veel culturele- en jeugdorganisaties 
en beheerders van sociaal-culturele gebouwen hebben het moeilijk gehad door 
de coronamaatregelen. Het kabinet heeft daarom nogmaals geld beschikbaar 
gesteld om deze organisaties te ondersteunen. De gemeente zorgt voor de verde-
ling van dit geld. Maakt u deel uit van deze doelgroep en hebt u financiële steun 
nodig vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de coronacrisis? Vraag 
dan een bijdrage aan. 

Aan de besturen van (sociaal)culturele organisaties, jeugdvrijwilligersorganisaties, 
sportverenigingen en sociaal-culturele gebouwen in de gemeente Vught.

FINANCIËLE STEUN VOOR UW EXTRA 
CORONAKOSTEN OF GEDERFDE INKOMSTEN

De gemeente wil de organisaties snel en op eenvoudige wijze helpen. We rekenen erop dat u 
geen aanvraag doet als u geen steun nodig hebt. 

Voor wie?
De financiële steun is bedoeld voor (sociaal)culturele organisaties, jeugdvrijwilligersorganisa-
ties, sportverenigingen en beheerders van sociaal-culturele gebouwen en die hier behoefte aan 
hebben vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de corona-maatregelen. 

Voor wie niet?
De regeling is niet bestemd voor commerciële organisaties, zelfstandige kunstenaars en 
ZZP’ers in de culturele sector en sportverenigingen die in het kader van coronaondersteuning 
al in aanmerking zijn gekomen zijn voor kwijtschelding van huur. Zij hebben, als zij aan de voor-
waarden voldeden, gebruik kunnen maken van andere regelingen en voorzieningen.

Hoe werkt het? 
Valt u onder een van de genoemde organisaties/gebruikers en hebt u behoefte aan een financi-
ele bijdrage, stuur dan een e-mail naar subsidies@vught.nl. U ontvangt dan – via de mail – een 
aanvraagformulier dat u digitaal kunt invullen, ondertekenen en terugsturen. Geef duidelijk 
aan waardoor de extra kosten of gederfde inkomsten zijn ontstaan. Vermeld ook de volgende 
gegevens in uw mail:

• Uw naam/de naam van uw organisatie
• De naam en het telefoonnummer/e-mailadres van uw contactpersoon

Wees op tijd
Vraag snel het aanvraagformulier aan via subsidies@vught.nl. De aanvraagtermijn voor financi-
ele steun sluit op 10 juli aanstaande. Uw aanvraag moet dan zijn ingediend. 

Een praktische aanpak
Om u en onszelf niet onnodig te belasten, kiezen we voor een praktische aanpak zonder te 
veel rompslomp. Zijn de aanvragen ingediend, dan bepalen we hoe we u op een rechtvaardige 
wijze kunnen helpen. We zorgen voor een snelle uitbetaling van toegekende vergoedingen. 
Houdt u er rekening mee dat het om een tegemoetkoming gaat. We vergoeden niet de wer-
kelijke kosten. 
 
Vragen? 
Hebt u vragen over de financiële steun voor de culturele organisaties, sociaal-culturele gebou-
wen en jeugd vrijwilligersorganisaties, stelt u ze dan bij voorkeur per e-mail: subsidies@vught.nl. 

EXPOSITIE ‘HET MIDDELEEUWSE VUGHT’ 
BIJ HET VUGHTS MUSEUM IN DEPETRUS

De expositie geeft een overzicht van de vonds-
ten die gedaan zijn tijdens de opgravingen 
op het Maurickplein, het Marktveld, kasteel 
Spreeuwenburg aan de Taalstraat en op kasteel 
Maurick. Door deze opgravingen is de ken-
nis van het Middeleeuwse Vught aanzienlijk 
toegenomen. Het toeval wil, dat het gemeen-
tebestuur op korte termijn het ‘Beleidskader 
archeologie Vught 2022’ gaat vaststellen. Een 
goed moment om te laten zien wat archeolo-
gisch onderzoek oplevert.

Hoe oud Vught is, is met geen mogelijkheid te 
zeggen. Zeker is dat het dorp omstreeks 1000 
na Christus de nodige economische bedrijvig-
heid kende. De ‘bebouwde kom’ bestond uit 
schaarse bebouwing binnen een driehoek die 
werd begrensd door het Maurickplein, het 
Marktveld, de Dorpsstraat en de Dommel ter 
hoogte van de smalle Taalstraat. Op de plaats 
waar nu kasteel Maurick staat bevond zich niet 
veel later mogelijk een ‘motteburcht’, een ver-
sterkt huis op een kunstmatige heuvel met een 
gracht er omheen.

In de afgelopen jaren zijn juist in die mid-
deleeuwse driehoek van het Vughts centrum 
diverse opgravingen gedaan die een nieuw licht 
kunnen werpen op het belang van Vught vóór 
de stichting van ’s-Hertogenbosch. De tentoon-
stelling in DePetrus maakt daar een begin mee 
door de vondsten te tonen die uit de grond 
zijn gekomen. Daar zullen de komende jaren 
analyses op volgen en publicaties. Ook zullen 
zich nieuwe locaties aandienen, die onderzocht 
moeten worden. Vught had een achterstand 
op het gebied van archeologisch onderzoek. 
Gelukkig wordt die achterstand voortvarend 
weggewerkt.

De tentoonstelling is dagelijks te zien tijdens 
de openingstijden van DePetrus. De toegang 
is gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang 
van DePetrus wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van het Vughts Museum.

Kijk op www.bezoekvught.nl voor meer expo-
sities, tentoonstellingen en evenementen. 

Bent u ondernemer in Vught, of wilt u een onderneming in de gemeente Vught starten? 
Hebt u een vraag over ondernemen? Deze vragen kunt u online aan ons stellen. Wij nemen 

dan contact met u op. Of neem zelf contact op met bedrijfscontactfunctionaris John van 
Gemert via ondernemer@vught.nl. U kunt hier ook een bedrijfsbezoek aanvragen. 

  
 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Wijzigingsplan Baarzenstraat 11a (tot en met 27 juli 2022)
• Wijzigingsplan Baarzenstraat 19a (tot en met 27 juli 2022)

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op 
www.officielebekendmakingen.nl, www.vught.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook inzien op het gemeentekantoor.
•   Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 

afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.

Vliertstraat – Takelwerkzaamheden – 
29 juni 
•  De Vliertstraat is op 29 juni van 06.00 – 11.00 

u. afgesloten tussen de St Elisabethstraat en 
Secr. van Rooijstraat.

Heiweg – Reconstructiewerkzaamheden
- t/m 6 juli
•  De Heiweg is t/m 28 juni afgesloten tussen 

huisnummer 17 en de De Bréautélaan
•  De Heiweg is t/m 30 juni afgesloten tussen 

huisno. 17 en de Esdoornlaan.
•  De Heiweg is van 20 juni t/m 6 juli tussen de 

Esdoornlaan en de Middenweg

Middenweg – Reconstructiewerkzaam-
heden – 20 juni t/m 22 juli
•  De Middenweg is vanaf 20 juni afgesloten tus-

sen de Heiweg en de Loonsebaan.

Cromvoirtseweg – Nutswerkzaamheden
– t/m 29 juli
•  Op de Cromvoirtseweg is vanaf 20 juni over-

last vanwege nutswerkzaamheden.

De Bréautélaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – t/m 22 juli
•  De De Bréautélaan is vanaf 27 juni gestremd. 
•  De woningen blijven bereikbaar vanaf de 

Loonsebaan.
• Verkeer wordt omgeleid.

De Runsvoort – Inspectie brug – 12 juli
•  Op 12 juli is de De Runsvoort afgesloten in 

verband met inspectie van de brug.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Emmasingel (Noord) – Reconstructie-
werkzaamheden - 4 juli t/m dec 2023
•  De Pr. Frederikstraat is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•  De Pr. Hendriklaan is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•   De Vlasmeersestraat is van 18 t/m 29 juli afge-

sloten tussen de Vliertstraat en de Hoogstraat. 
•  De werkzaamheden in de Vlasmeersestraat 

worden gefaseerd uitgevoerd.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Loonsebaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – 25 t/m 29 juli
•  De Loonsebaan is van 25 t/m 29 juli afge-

sloten ter hoogte van de aansluiting met de 
Middenweg.

Deutersestraat – Vervangen Deuterse-
brug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelenskanaal.
• Verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN
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WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snel-
toetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar.  Andere aanvragen toetst 
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven 
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie verga-
dert in het gemeentekantoor. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van 
de Welstandscommissie: 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 30 juni om 20.00 uur

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 7 juli om 20.00 uur

Agenda: 
• Jaarstukken 2021 
  In de gemeentewet (art. 197) is vastgelegd dat verantwoordelijkheid over het begrotingsjaar 

wordt afgelegd over het gevoerde bestuur. Het college voegt daarbij de controleverklaring met 
het verslag van bevindingen van de accountant en de verslagen met betrekking tot uitgevoerde 
doelmatigheidsonderzoeken.

• Bestuursrapportage (burap)I-2022
  In de bestuursrapportage zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde 

Programmabegroting 2022 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activitei-
ten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten. Ook zijn de effecten van Covid-19 
in een aparte paragraaf zichtbaar gemaakt.

• Kadernota 2023-2026
  De Kadernota 2023-2026 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organi-

satie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2023 in 
meerjarenperspectief.

De conceptagenda’s en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender 
via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard 
is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is 
er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de commissie te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer 
informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of 
stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

Op donderdag 30 juni aanstaande vergadert de Commissie. De vergadering begint 
om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5.  Tijdens 
deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande 
onderwerpen. 

Agenda: 
• IHP Business-case kindcentrum Het Kwartier 
  Varianten 2b en 3 aan te wijzen als voorkeursvarianten voor business-case kindcentrum Het 

Kwartier, waarna deze uitgewerkt kunnen worden en op basis van de uitwerkingen een krediet-
voorstel gedaan kan worden voor de realisatie van één van de voorkeursvarianten.

•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’
  Voor het buitengebied van de gemeente Vught gelden op dit moment twee verschillende 

bestemmingsplannen. In het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Vught 2022' zijn de bestaan-
de bestemmingsplannen buitengebied samengevoegd en op elkaar afgestemd. 

• Vaststelling bestemmingsplan N65 – infiltratievoorziening
  De beoogde ontwikkeling met een aanzienlijk groter oppervlak is niet passend binnen het vige-

rende bestemmingsplan. Daarom is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 
• Doorontwikkeling BMX-baan naar pumptrack 
  Vanuit de gebruikers is gevraagd of de BMX-baan geasfalteerd kan worden. Met het asfalteren 

van de baan wordt de BMX-baan doorontwikkeld tot een zogenaamde pumptrack. Een pump-
track is een aaneengesloten circuit van bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen.

• Nota kostenverhaal 2022 en wijziging structuurvisie Haaren 
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om het verhaal van de gemeentelijke kosten te verzekeren, 

als zij bouwplannen mogelijk maken. Het gaat om kosten voor de ambtelijke inzet en daarnaast 
de gebiedseigen en de gebiedsoverstijgende kosten voor de openbare ruimte. Daarnaast ligt de 
wijziging structuurvisie Haaren voor. Hiermee wordt het kostenverhaal integraal geldend voor 
de drie kernen van de gemeente Vught.

De conceptagenda’s en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender 
via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard 
is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is 
er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de commissie te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer 
informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of 
stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

Op donderdag 7 juli aanstaande vergadert de Commissie. De vergadering begint om 
20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 
Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de 
onderstaande onderwerpen. 

Word jij onze nieuwe collega? 
Vught zoekt een

Medewerker Beheer Openbare Ruimte (groen)
(36 uur per week)

Heb jij groene vingers en werk je graag zelfstandig in de buitenlucht? Zie 
je graag direct resultaat van je werk? Dan is deze functie iets voor jou! Als 
medewerker beheer openbare ruimte zorg je er samen met je collega’s 
voor dat de bomen en het openbaar groen er mooi bij staan in jouw wijk 
in Vught. 

Dit ga je doen
Je gaat werken in het team Beheer Openbare Ruimte (BOR). In dit team werken 
in de twintig medewerkers verdeeld over twee wijkteams. Samen met je collega’s 
verzorg je onder andere het onderhoud van plantsoenen en groenstroken. Denk 
hierbij ook aan het aanleggen van openbaar groen en reconstructies, het onkruidvrij 
maken, planten snoeien en hagen knippen van het openbaar groen. Je werk daarom 
met verschillende handgereedschappen en machines. In dit werk heb je vaak contact 
met de bewoners van je wijk. Je staat immers buiten en bent van de gemeente. Het 
is belangrijk dat je de mensen netjes te woord staat; je bent immers het visitekaartje 
van de gemeente!

Daarom is dit jouw nieuwe baan
Om van dit werk een succes te maken heb je een afgeronde vmbo-opleiding op het 
terrein van groenvoorzieningen nodig. Liefst heb je ook ervaring in het aanleggen en 
onderhouden van groenvoorzieningen. Je weet van aanpakken en bent resultaatge-
richt. Je bent representatief, enthousiast, hebt humor, bent vriendelijk en klantgericht. 
Je bent er trots op om samen met collega’s een goed en mooi product af te leveren. 
Je bent in het bezit van rijbewijs BE en bij voorkeur heb je ook rijbewijs C.

Dit krijg je ervoor terug
In de eerste plaats een leuke en zelfstandige functie! Belangrijk is natuurlijk ook 
het contract en het salaris: eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar 
met uitzicht op een vast contract; een salaris, afhankelijk van je ervaring, tussen de 
€ 1.885,- en € 2.874,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (func-
tieschaal 5). Voor het werken in weer en wind ontvang je een inconveniëntentoeslag 
van € 53,01 bruto per maand (deze gaat mee in cao-verhogingen).
Verder heb je de beschikking over een zogenaamd ‘individueel keuzebudget’ (IKB) 
van 17,05% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf wanneer je jouw IKB-budget (inclusief 
vakantietoelage en eindejaarsuitkering) ontvangt. Ook ontvang je een tegemoetko-
ming in de ziektekosten van 
€ 296,- bruto per jaar en bouw je je pensioen op bij het ABP. 

Meer weten en solliciteren
Neem dan contact op met René van Baast, bedrijfsleider BOR (073 – 6580 666). 
Solliciteren kan tot donderdag 21 juli aanstaande via vacature@vught.nl. Wil je 
meer weten over de gemeente Vught? Neem een kijkje op www.vught.nl en/of www.
bezoekvught.nl

ERFGOED IN VUGHT, CROMVOIRT EN HELVOIRT
Wat vindt u het belangrijkste erfgoed in onze omgeving?

Erfgoed… Wat is dat eigenlijk? Zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze 
maatschappelijke ontwikkelingen, die ons bewust maken van onze cultuur en geschie-
denis. Cultureel erfgoed is van groot belang voor het karakter en de identiteit van de 
dorpen in onze gemeente. Daarom komt er een nieuwe Erfgoedvisie. Daar hebben 
we u onze inwoners bij nodig. 

Praat mee
Graag horen wij van u wat u belangrijk en waardevol vindt in ons mooie Vught. Denk met ons mee 
en kom naar de inloopbijeenkomst op:
Dinsdag 12 juli tussen 19.30-21.30 uur in De Petrus, Heuvel 2 in Vught 
U kunt binnenlopen op een tijdstip dat het u schikt.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Perceel L4082 t.h.v. vijvergemaal Plaatsen van twee masten met  OV20221143 
Heunpark en perceel K2014  zonnepanelen
Van Voorst tot Voorststraat Vught 
Hoef ten Halve 2 a Helvoirt Nieuwbouw loods t.b.v. agrarisch bedrijf OV20221237
Cromvoirtsepad 5 Helvoirt Bouwen van een woning OV20221238
Perceel K 2182 t.h.v. Taalstraat 82 Kappen van 61 bomen OV20221239
Dr. Mollersingel 1 Vught Kappen van een boom in de achtertuin OV20221241
Van Beresteijnstraat 3 Vught Realiseren van een in-/uitrit aan de  OV20221242
 zijkant van de woning 
Van de Pollstraat 3A Vught Wijzigen van gebruik t.b.v. wijksteunpunt OV20221243
Molenvenseweg 69 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221244
 voorzijde van de woning 
Middenweg 2 Vught Wijzigen verleende vergunning m.b.t.  OV20221245
 uitbreiding woning 
Kerkweg 2 Cromvoirt Brandveilig gebruik i.v.m. gerealiseerde  UV20224006
 uitbreiding

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Nieuwkuikseweg 22 a Helvoirt Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221108
 voor- en achterzijde 
Emmasingel 15 Vught Kappen van elf bomen OV20221174 
Perceel D 5319 t.h.v.  Kappen van een dode boom OV20221172
Raamse loop Helvoirt 
Esdoornlaan 15 Vught Kappen van een acacia OV20221165
Loyolalaan 9 A Vught Kappen van drie bomen OV20221169
St.-Elisabethstraat 2 Vught Intern verbouwen van 14 zorgapparte- OV20221091
 menten naar 20 verpleegkamers en het 
 plaatsen van een balkon aan de achterzijde 
Louise de Colignylaan 62 Vught Realiseren van een aanbouw aan de  OV20221056
 zijgevel van de woning 

SLOOPMELDINGEN

Hoogstraat 53 Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227051
Perceel A 1828 Bosperceel Verwijderen van asbesthoudende materialen SM20227052

GEBRUIKSMELDING

Heuvel 2 Vught Brandveilig gebruik De Petrus GM20228003

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, zienswijze 
en de eventuele bezwaren en beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvangen 
van de stukken. Wilt u een publicatie via e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze e-mail aan om welke publicatie het gaat. 

De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend.

 

In onze drukke, ingewikkelde samenleving met alle regels, balies en formulieren kunnen veel
inwoners ondersteuning gebruiken om hun weg te vinden. We willen die hulp graag bieden. Gratis, 
onafhankelijk en deskundig. Voor oud en jong. Zodat iedereen mee kan doen. Wil jij dat ook? Dan 
zoeken we jou!

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner? 
Hij of zij geeft informatie, advies en biedt ondersteuning. Dat gebeurt gratis, deskundig en 
onafhankelijk, dus niet verbonden aan de gemeente of aan een zorgorganisatie. De OCO is er echt 
voor de inwoner en helpt bij het vinden en regelen van hulp. Vragen van inwoners kunnen gaan over 
alle leefgebieden, van zorg tot inkomen en van onderwijs tot vrije tijd.

Wat kan een OCO onder andere voor de inwoner van de gemeente Vught doen?
o De vraag bespreken, samen alles op een rijtje zetten, helpen bij het stellen van vragen;
o Ondersteunen bij gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor;
o Informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen; 
o Helpen bij het laten maken van eigen keuzes; 
o Meedenken en zoeken naar mogelijkheden; 
o Helpen bij het doen van een aanvraag, of helpen als de inwoner het niet eens is met een beslissing
   of ontevreden is over de zorg die hij of zij krijgt. 

Wij zoeken enthousiaste mensen met: 
o een uitnodigende, open, betrouwbare, en laagdrempelige houding; 
o sociale en communicatieve vaardigheden; 
o het vermogen om naast iemand te staan, te luisteren en in mogelijkheden te denken; 
o de bereidheid om een training te volgen; 
o een open houding om feedback te ontvangen en vermogen om terug te kijken op het eigen
    handelen.

Wij bieden: 
o een basistraining verdeeld over 6 dagdelen (in het laatste kwartaal van 2022), aangevuld op basis
    van de behoeften in de praktijk; 
o keuzevrijheid in tijdsinvestering, je houdt zelf de regie over je eigen agenda en beschikbaarheid; 
o een aanspreekpunt dat goed bereikbaar is, jouw vragen kan beantwoorden en jou kan
    ondersteunen; 
o samenwerking met andere vrijwillige en beroepsmatige OCO’s;
o géén salaris, wel een onkostenvergoeding én een mooie taak, nieuwe ervaringen, veel voldoening
   en het geweldige gevoel dat je krijgt als je een ander helpt. 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die hun medemens 
graag willen ondersteunen. Zoeken wij jou?

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst of wil je hier meer over weten? 
Fijn! 
Neem contact op met Theo Schonenberg (ma t/m do) via 06 – 35 11 18 84, 
t.schonenberg@meedemeentgroep.nl 
of met Riëtte Benus via 073 – 65 65 350, info@welzijnvught.nl

Je bent van harte welkom! Heb je nog vragen? 
Voor inhoudelijke vragen over de rol en taken van de OCO kun je bij Theo
terecht, voor vragen over praktische of facilitaire zaken kun je contact 
opnemen met Riëtte.


