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Sien op weg naar 2020: 

ontmoeten, informeren en beïnvloeden

Beste leden, vrienden en donateurs,

In 2016 bestond Sien zestig jaar. Tijd voor bezinning. Wat hebben wij bereikt? En hoe ziet de 
toekomst van Sien eruit? Ons meerjarenplan 2016-2019 geeft de koers aan voor de komende 
jaren. Wij vertellen u graag meer over de belangrijkste ontwikkelingen.

1956 - 2016
Het is 1956 als Sien wordt opgericht, toen nog ‘Oudervereniging Philadelphia’. Tussen de besloten 
instellingen van 1956 en het streven naar een participatiesamenleving in 2016 liggen veel stap-
pen. Sien veranderde mee met de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij. Dat blijft Sien 
doen, ook in de komende jaren. Vanuit hetzelfde ideaal als in 1956: wij geloven in een samenle-
ving waarin mensen met een verstandelijke beperking gewoon mee kunnen doen, net als ieder 
ander. En net als in 1956 doen wij dat geïnspireerd door het christelijk geloof.

Zorg voor mensen met een beperking blijft onverminderd belangrijk
Sinds de komst van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
in 2015, en de Jeugdwet en Participatiewet, doet de overheid een beroep op de inzet van de sa-
menleving voor zorg. Ook is er minder geld beschikbaar voor langdurige zorg. Wij blijven volgen of 
mensen met een beperking de beste kwaliteit van leven hebben en houden. Wij hopen dat u ons 
bij deze missie blijft ondersteunen in de komende jaren. 

Vier stappen
Om aansluiting te houden bij ontwikkelingen, zet Sien de komende jaren belangrijke stappen met 
de projecten ‘Sien Eigenwijs’ en ‘Sien Present’. Wij willen:

• ondersteuning op maat blijven bieden; niet alleen vóór, maar ook dóór ouders; 

• de kennis van onze leden beter ontsluiten; 

• lokale initiatieven beter zichtbaar maken; 

• nadrukkelijker optreden als belangenbehartiger van mensen met een verstandelijke beperking.

Sien Eigenwijs
Kennis en ervaring delen van ouders, broers en zussen van mensen met een beperking, 
om elkaar te ondersteunen. Dat doen wij sinds kort met onze bijzondere dienst 
‘Sien Eigenwijs’. Die dienst willen wij verder uitbreiden. Zo ontstaat een netwerk 
van eigen-wijsheid, voor en door leden van Sien.
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• Rol als kennisplatform
Er zijn veel belangrijke ontwikkelingen in de zorg. Sien is een kennisplatform voor leden die elkaar 
horen en helpen. Wij willen meer gebruikmaken van online netwerken en social media. Wij delen 
ook kennis via artikelen, MagaSien, digitale nieuwsbrieven en Facebook, en dat blijven wij doen.

Sien Present
Regionale en lokale aanwezigheid: dát is de kracht van Sien. In het project ‘Sien Present’ draait 
het om lokaal ontmoeten, informeren en beïnvloeden. Tijdens (regionale) bijeenkomsten ontmoe-
ten onze leden elkaar, bespreken wij wat de actuele ontwikkelingen zijn in de zorg en 
versterken wij ons netwerk door actief samen te werken met andere, lokale belangenbehartigers. 
Wij helpen en bemoedigen elkaar of ondernemen samen gezellige activiteiten.

• Sterkere belangenbehartiging
Met andere samenwerkingspartners (belangenverenigingen en netwerkpartners) voert Sien een 
gezamenlijke lobby. Zo vertegenwoordigen wij een veel grotere groep dan wanneer iedere organi-
satie dat apart zou doen. En zo komt Sien sterker over naar de samenleving. Hier willen wij zowel 
lokaal als landelijk krachtiger op inzetten.

Hebt u vragen over de koers van Sien? Of hebt u suggesties of ideeën die bijdragen aan de 
doelstellingen van Sien? U kunt Sien helpen de volgende stappen te zetten. 
Wij spreken u graag. Bel 030 - 236 37 38 of mail naar info@sien.nl. 
Of laat van u horen via de ledenraad en de regionale commissies.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Sien

Sien helpt, adviseert en informeert         www.sien.nl
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“Ik heb zelf ervaren hoe prettig het is als 
je supportouders aan de telefoon krijgt. Zij 
weten hoe het is om te zorgen voor een 
kind met een beperking. Zij herkenden 
onze situatie en daardoor hadden we 
meteen een klik. Ik vind Sien Eigenwijs 
een prachtig initiatief.”

“Er zijn zoveel mooie, kleinschalige 
en lokale initiatieven voor kinderen met 
een beperking en hun familie. Goed 
dat Sien zich daar de komende jaren 
meer op richt. Dat past bij Sien.”

• Ondersteuning op maat
Sien blijft uw centrale punt voor vragen en 
advies. Over zorg, financiën, werk, participatie, 
wonen of persoonlijke kwesties. Onze consulent 
blijft een luisterend oor, geeft antwoorden op 
vragen en is wegwijzer met deskundig advies en 
concrete handreikingen. De consulent 
antwoordt zelf, of brengt supportouders, 
-broers, -zussen of -verzorgers met (levens)erva-
ring met elkaar in contact.

• Stimuleren lokale initiatieven
Er zijn zoveel mooie initiatieven in het land. Wij 
willen graag dat onze leden daarover meer van el-
kaar horen. Zodat u inspiratie opdoet en samen aan 
de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld over zorgplannen, 
woonvragen, eigen bijdrage, mentorschap, erfrecht en 
verzekeringen. Bij u in de buurt. Bijvoorbeeld tijdens 
trainingen en workshops, of bij netwerkbijeenkom-
sten. Dat hoort bij Sien: meer ruimte voor lokale initi-
atieven.




