‘Als ouders heb je zoveel vragen.
Het is fijn als je daarmee naar een
plek kunt gaan waar expertise is.
Sien is zo’n plek.’
(Marike van Weelden, ambassadeur Sien)

Wie is Sien?
Sien is meer dan 65 jaar geleden gestart als oudervereniging. Sien richt zich op
ouders, broers, zussen en kinderen van mensen met een verstandelijke
beperking. Zij hebben vaak vragen over thema’s zoals wonen, meerderjarigheid,
de rol/positie als naaste, ingewikkelde regelgeving en overdragen van zorg.
Sien biedt alle mensen rondom iemand met een verstandelijke beperking een
steuntje in de rug door te informeren, elkaar te ontmoeten en via
belangenbehartiging!
Wij staan voor een samenleving waarin mensen met een beperking erbij horen.
Sien ziet iedereen zoals hij of zij is. We zijn allemaal van waarde, voor Sien telt
ieder mens mee.
De vereniging laat zich in haar denken en handelen inspireren door christelijke
waarden. Iedereen is van harte welkom als lid van onze vereniging.

Wil je ons belangrijke werk steunen?
Geef een gift of word lid!

Wat doet Sien?
Informeren
- Sien volgt de ontwikkelingen in de zorg op de voet en kan daarover
informeren.
- Sien bantwoordt persoonlijke vragen in elke fase van het leven, bijvoorbeeld
over diagnose en wat nu, onderwijs, wat regelen als je kind 18 wordt,
financiële zaken, wonen en werken.
Informatie is te vinden:
- op onze website en in onze webwinkel www.sien.nl
- in onze digitale nieuwsbrief met informatie over recente ontwikkelingen
- via social media, webinars, live bijeenkomsten en het tijdschrift MagaSien.

Ontmoeten
Sien biedt een plek waar iedereen rondom mensen met een verstandelijke
beperking elkaar kan ontmoeten en steunen. Dit doen we door het
organiseren van (online) bijeenkomsten over relevante thema’s,
lotgenotenbijeenkomsten, speciale kerkdiensten en regionale bijeenkomsten.

Belangenbehartiging
Op signalen van onze achterban of vanuit de samenleving ondernemen we
actie richting politici, beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgprofessionals.
Zo behartigen we de belangen van mensen met een verstandelijke beperking
en hun familieleden. Dat doet Sien op eigen initiatief, maar ook samen met
andere verenigingen. Samen sta je immers sterker!

Contact
Heb je vragen, mail dan naar info@sien.nl of bel 030-236 37 38
Kijk voor meer informatie op www.sien.nl

