
 

 

Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. 
Met onze leden en vrienden zetten we ons in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke 

beperking gewoon kunnen meedoen, net als ieder ander. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke 
onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie. 

 

Waar zijn wij naar op zoek? 

Het verenigingsbestuur van Sien bestaat uit vijf betrokken mensen, die specialistische kennis hebben en 
betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en familie. Voor de 
werkzaamheden worden de bestuursleden ondersteunt vanuit een kleine werkorganisatie. 

Per direct zijn wij op zoek naar een 
Algemeen bestuurslid  

Wie ben jij?  

Je bent betrokken bij het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie of netwerk. 
Daarnaast ben je een netwerker, heb je een brede maatschappelijke belangstelling en ben je op de hoogte 
van ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt hands-on mentaliteit 
en bent bereid om actief mee te werken aan de opbouw van de vereniging. Hiervoor beschik je over 
voldoende tijd (gemiddeld 3 tot 5 dagdelen per maand). Je bent een (ervaren) collegiaal bestuurder en je 
hebt een hands-on mentaliteit en inzet.   

Bij voorkeur heb je affiniteit met ICT of ben je deskundig op het gebied van communicatie en social media. 
Sien werkt vanuit een christelijke inspiratie. We gaan ervan uit dat je dit ondersteunt. Het is een pré als je 
direct betrokken bent bij iemand met een verstandelijke beperking of werkzaam bent in de zorg.  

 

Wat bieden wij? 

 

• Een kans om jouw bestuurlijke ervaring te vergroten 

• De mogelijkheid om je netwerk uit te breiden 

• De kans om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving 

• Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 

• Ondersteuning vanuit een accountantskantoor voor het verzorgen van de boekhouding en het 
opstellen van de jaarrekening  

• Ondersteuning door een administratiekantoor bij de werkzaamheden rondom het innen en 
verwerken van contributies en donaties 

• Een reis- en onkostenvergoeding. 

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je reactie naar ons toe. Heb je nog vragen? Stuur een 
mail naar info@sien.nl of neem telefonisch contact op met Koos Spanbroek, telefoon 030-236 37 38.  
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