
Gezocht: vrijwilliger SienEigenwijs (supportouder / supportbrus) 

Fijn dat je interesse toont in deze vrijwilligersfunctie bij Sien! Sien is een actieve belangenvereniging 
die samen met vele vrijwilligers al ruim 65 jaar werkt aan samenleving waarin mensen met een 
verstandelijke beperking gewoon mee kunnen doen. Sien helpt bij het omgaan met beperkingen en 
het benutten van kansen 
 
SienEigenwijs bestaat uit een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen, die regelmatig benaderd 
worden met vragen van ouders, broers of zussen. De koppeling tussen de ervaringsdeskundige en de 
vraagsteller wordt gelegd door de consulent van Sien. De contacten zijn gericht op het geven van 
informatie of een luisterend oor bieden en zijn kortdurend (meestal één of twee telefonische 
contacten). 
Minimaal eenmaal per jaar vindt er met ervaringsdeskundige ouders van SienEigenwijs een overleg 
plaats. Vaak in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus. Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen en deskundigheidsbevordering.  
In de toekomst is het mogelijk dat de vrijwilligers van SienEigenwijs ook benaderd worden om een 
presentatie of workshop te geven over een onderwerp waarop zij deskundigheid hebben.  
 
Nieuwe ervaringsdeskundigen volgen de training “Individueel lotgenotencontact” bij PGO support. 
Deze tweedaagse cursus geeft inzicht in typen gesprekken en de manier waarop je met verschillende 
bellers kan omgaan. Het bewaken van eigen grenzen komt aan bod, evenals de grenzen van 
ervaringsdeskundigheid: wat vertel je wel over jezelf en wat niet. Daarnaast komen de verschillende 
gespreksfasen aan bod en met name het afronden van het gesprek.   
https://www.pgosupport.nl/individueel-lotgenotencontact-1  
 
Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger kun je worden ingezet voor: 

- Het beantwoorden van vragen via telefoon of mail; 
- Optioneel: het organiseren van workshops of presentaties;  
- Contact met de andere vrijwilligers van SienEigenwijs; 
- Deelname aan bijscholingsoverleg i.s.m. Kennis- en Adviescentrum KansPlus 1 of 2 keer per 

jaar. 
Het gaat om een tijdsinvestering van ongeveer 2 tot 4 uur per maand. 
 
Wie ben jij? 
Wil je vrijwilliger worden bij ons, dan verwachten wij dat: 

-  je familielid bent van iemand met een verstandelijke beperking; 
- (ervarings)kennis hebt op het gebied van zorg en ondersteuning van je naaste; 
- je beschikt over empathisch vermogen, goed kunt luisteren en kan analyseren; 
- wij een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen aanvragen. 

 
Wat bieden wij je? 
Een zinvolle tijdsbesteding waarbij je van betekenis kunt zijn voor andere familieleden van iemand 
met een verstandelijke beperking. Een kans om een positieve bijdrage te leveren samen met een 
actieve groep ervaringsdeskundigen. De mogelijkheid om je ervaringskennis in te zetten en te 
ontwikkelen waarbij je ook de ruimte krijgt om invulling te geven aan je rol als vrijwilliger. Sien biedt 
je een goede reiskostenvergoeding.  
 
Interesse in deze betekenisvolle, mooie functie? 
Neem dan contact met ons op! We zien je reactie graag tegemoet. Ook als je nog vragen hebt. 
Reageren kan via info@sien.nl t.a.v. Jolanda den Hartog. 
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