
Gezocht: Gedreven vrijwilliger KVBO 
 
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 een samenleving waarin mensen met een 
verstandelijke beperking gewoon mee kunnen doen. Sien helpt mensen bij het omgaan met 
beperkingen en het benutten van kansen. Sinds 2010 is de werkgroep KVBO (normaal begaafde 
Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders) onderdeel van Sien. 
 
Werkgroep KVBO 
De werkgroep bestaat momenteel uit vijf ervaringsdeskundigen en heeft als doel: erkenning van 
normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking als specifieke doelgroep 
met een eigen problematiek. Veel van deze kinderen blijven op school en bij hulpverleners ongezien. 
Hun leefsituatie is echter wel problematisch, omdat hun ouders onvoldoende oog hebben voor de 
ontwikkelingen van hun kinderen. Lees meer in ons positionpaper. De werkgroep KVBO richt zich op 
zowel lotgenoten als op professionals in de zorg en levert een bijdrage aan het publieke debat over 
dit onderwerp. Er worden workshops, presentaties en lotgenotencontactmomenten georganiseerd 
en aan belangenbehartiging gedaan. 
 
Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger kun je worden ingezet voor: 
- het organiseren van bijeenkomsten 
- het beantwoorden van vragen 
- administratieve taken 
- communicatie met werkgroepleden 
- deelname aan overleggen met de werkgroep en met organisaties 
- bijhouden van social media 
Het gaat om een tijdsinvestering van ongeveer 2 tot 4 uur per week. 
 
Wie ben jij? 
Wil je als vrijwilliger beginnen bij ons, dan verwachten wij: 
- dat je affiniteit hebt met de doelgroep KVBO 
- je proactief en flexibel bent en beschikt over empathisch vermogen 
- een hbo-denkniveau 
- een Verklaring omtrent Gedrag 
Daarnaast is kennis van en een netwerk binnen zorgorganisaties en onderwijs een pre. 
 
Wat bieden wij je? 
Een nieuwe uitdaging en zinvolle tijdsbesteding waarbij je van betekenis bent voor een mooie, 
kwetsbare doelgroep. Een kans om een positieve bijdrage te leveren aan een actieve groep 
ervaringsdeskundigen. De mogelijkheid om je kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen waarbij je 
ook de ruimte krijgt om invulling te geven aan je rol als vrijwilliger. Sien biedt je ook een 
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. 
Neem contact op met Jolanda de Hartog. Mail naar info@sien.nl of bel 030 – 236 37 38. We zien uit 
naar je reactie! 
 
 

https://www.sien.nl/images/Bestanden/PDFs-gratis/Positionpaper_SIEN_-_Kinderen_van_verstandelijk_beperkte_ouders.pdf
mailto:info@sien.nl?subject=Vacature%20Penningmeester

