Kenniscentrum Groen & Handicap zoekt ambassadeurs
Wat is Kenniscentrum Groen & Handicap?
Groen & Handicap streeft naar een zo toegankelijk mogelijke Nederlandse natuur voor iedereen
en geeft daarover advies aan terreinbeheerders (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
de 12 provinciale Landschappen) en overheden.
Iedereen moet zonder problemen gebruik kunnen maken en kunnen genieten van de Nederlandse
natuurgebieden, recreatiegebieden en parken. Voor sommige groepen bezoekers is het nodig om
extra aandacht te besteden aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en
informatievoorziening.
De landelijk werkende vrijwilligersorganisatie Groen & Handicap wordt ondersteund door
professionals uit de groensector én mensen met een lichamelijke beperking.
Voor meer informatie zie onze website: www.natuurzonderdrempels.nl
Wie zoeken wij?
Personen, met of zonder fysieke beperking, die van de natuur houden en graag wandelen
of rollen in de natuur.
Wat wordt van je verwacht?
• Signaleren van problemen in natuurgebieden (zoals onbereikbaarheid van
parkeerplaatsen, ontoegankelijkheid van wandelpaden, slechte bruikbaarheid van
voorzieningen in de omgeving enz.).
• Deze signalen doorgeven aan de beheerder van het natuurgebied en aan het
bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap.
• Eventueel contacten onderhouden met boswachters en/of eigenaren van de
natuurgebieden.
• Informatie/tekst aanleveren voor onze sociale media en nieuwsbrief over het
gebruik van de natuur. Wat maakt jou enthousiast of minder enthousiast.
• Beschikking hebben over e-mail.
Wat ben je?
Ambassadeur van Kenniscentrum Groen & Handicap en contactpersoon van één of
meerdere natuurbeheerders.
Wat krijg je van Groen & Handicap?
• Enkele keren per jaar een nieuwsbrief.
• Een contactpersoon binnen het bestuur waar je met vragen en/of opmerkingen
terecht kunt.
• De contactpersoon zal ook enkele malen per jaar met jou contact hebben.
• Eénmaal per jaar een bijeenkomst met alle andere ambassadeurs.
Waar kun jij je opgeven?
Bij Harry Helmich, bestuurslid Groen & Handicap.
harryhelmich@planet.nl
Telefoon: 0622016217
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