
JAARBEELD 2021

Communicatie
• Drie inspirerende MagaSiens

• Maandelijkse nieuwsbrief (2.063 lezers)

• Maandelijks blog op sien.nl sinds augustus 2021

• 29.697 bezoekers op de website

•   Facebook Sien: 100 berichten, 804 volgers,  

33.868 personen bereikt

• Twitter Sien: 86 tweets, 1.988 volgers, 43.962 weergaven

• LinkedIn: 46 berichten, 233 volgers, 30.234 personen bereikt

•  Facebook KVBO:  49 berichten, 134 volgers, 4.049 personen bereikt

•  Twitter KVBO: 43 tweets, 108 volgers, 4.120 weergaven

Speerpunten Sien-beleid
• Mijn kind wordt 18. Wat nu?    

• Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO)

• Achterban effectief informeren over corona (vaccinatie)

• Erfrecht

Informeren  
Sien volgt de ontwikkelingen in de 
zorg op de voet en informeert en 
adviseert:
•   actueel coronanieuws via  

www. sien.nl, social media  
en nieuwsbrieven

•   stemrechtpagina www.sien.nl 
i.v.m. Tweede Kamerverkie- 
zingen

•   webinars:  
-  vaccinatie corona  
 (met Dit Koningskind) 
- perspectief van het kind  
 (KVBO met CHE) 
- Wet zorg en dwang  
 (met Dit Koningskind) 
- erfrecht 
- toegang tot de zorg  
 (met Dit Koningskind) 
- beschermingsmaatregelen 
- je kind uit huis, waar moet 

  je beginnen
•  voorstelling ‘Lastige ouders’ 

met Steunpunt Mantelzorg  
voor Houtenaren en Sien-leden

•  zes workshops voor professio-
nals in kader van KVBO

•  masterclass ‘Perspectief van 
het kind’ (met CHE)

•  publicatie ‘Ik ben er ook nog’ 
(VWS) met bijdrage van Sien

•  informatiebrochure KVBO voor 
professionals i.s.m. Trimbos

•  podcast ‘MensenMensen’ over 
het leven van mensen met een 
(ernstig meervoudige) beper-
king en de gezinnen waarin zij 
opgroeien (samen met een aan-
tal andere organisaties)

Brochures over diverse relevante 
thema’s: webwinkel www.sien.nl  
(gratis voor leden)

Beïnvloeden  
Sien behartigt de belangen van 
mensen met een beperking en 
hun netwerk:
•  reactie op Initiatiefnota over 

ouderen met een verstandelijke 
beperking, brief naar minister 
Medische Zorg en Sport

  resultaat: gesprek met VWS en 
uitnodiging te participeren in 
werkgroepen toekomstagenda

•  ondersteuning reactie Ieder(in) 
op VWS-discussienota ‘Zorg 
voor de Toekomst’

•  persoonlijk welkom nieuwe 
Tweede Kamerleden

  resultaat: mooie reacties 
waarvan een aantal te lezen op 
www.sien.nl/beinvloeden

•  vanuit het GebruikersNetwerk 
Digitale Inclusie diverse 
brieven naar de Tweede 
Kamercommissie Digitale 
Zaken over digitale ontoegan-
kelijkheid overheidwebsites  
en apps

 resultaat: motie VVD, CU en  
  SGP aangenomen: er komt een 

stappenplan digitale toeganke-
lijkheid 1e kwartaal 2022. In de 
motie is informatie uit de lobby-
brief gebruikt.

•  reactie op aanbieding rapport 
‘Toegang voor jeugd met een 
levenslange en levensbrede 
hulpvraag, Routes naar een  
integrale afweging’,  brief naar

 staatssecretaris Paul Blokhuis 
  resultaat: reactie per brief met 

uitleg hoe in het beleid speci-
ale aandacht voor de KVBO is 
en daarna gesprek met VWS. 
KVBO is onder de aandacht van 
VWS door het onderzoek van 
Trimbos en denktank KVBO.

•  brief samen met organisaties 
naar vaste Kamercommissie 
VWS waarin noodklok geluid 
wordt: vraag niet onnodig om 
mentorschap bij Wlz-indicatie

•  brief naar zorgverzekeraars  
en zorgkantoren over  
onduidelijkheid onafhankelijke 
cliëntondersteuning

  resultaat: aanpassingen op 
diverse websites

Ontmoeten  
Sien biedt haar leden een plek 
om elkaar te ontmoeten, bemoe-
digen en stimuleren:
• 16 regionale commissies
• 2 lotgenotendagen KVBO
•		3	digitale	koffiemomentjes	

KVBO 
•  3 bijeenkomsten rondom ‘Je 

kind wordt 18’ in Houten i.s.m. 
Steunpunt Mantelzorg

•  vanwege corona alleen via 
webinars

Interesse in ons financiële jaarverslag? Kijk dan op www.sien.nl/anbi
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MagaSien

‘IK BEN GEEN HELD’ 

GIDEON IS GEK OP FEESTJES

65 JAAR SIEN, 
WAT EEN MIJLPAAL! 

voor mensen met een 
verstandelijke beperking
voor mensen met een 
verstandelijke beperking

1

JUBILEUM 
NUMMER 

ZICHTBAAR

2021
Zomernummer

MagaSien

PETER GROEIDE OP BIJ OUDERS
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

HELDERHEID OVER CLIËNTONDERSTEUNING

HET LEEK ALSOF 
HIJ NIET BESTOND
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ONTMOETEN

2021
Najaarsnummer

MagaSien

INGRIJPENDE KEUZES MAKEN 
VOOR EEN ANDER

‘BASIL LEERT MIJ ZIJN IN HET HIER EN NU’

OVER ONTMOETEN 
EN ONT-MOETEN
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Ambassadeurs 
Sien heeft in 2021 vier ambassadeurs gevonden.  

•  Marike van Weelden. Zij is actrice. Samen met haar overleden 

man Arne Ehrhardt heeft ze twee kinderen. Jons, haar jongste 

zoon, heeft een meervoudige beperking.

•  Jan de Vries. Sinds april 2021 is hij burgemeester van Sliedrecht. 

Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, directeur van branche-

organisaties in de zorg, onder andere van MEE en voorzitter van 

CNV Connectief.

•  Marjan van der Velde. Zij combineert het moederschap met het 

schrijven van blogs en columns voor verschillende tijdschriften en 

websites. Ze is moeder van drie kinderen: een dochter, een pleeg-

dochter en zoon Gideon.

•  Gabriël Anthonio. Hij is bijzonder hoogleraar in de sociologie aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Hij spreekt en schrijft veel over het 

thema ‘leiderschap’ en geeft strategisch organisatie-advies.

Een ambassadeur van Sien is …
•  het visitekaartje - vertelt met plezier en trots over Sien en helpt de 

doelen te realiseren. 

•  een energizer - draagt slimme ideeën aan en zet deze om in acties. 

•  een versterker - laat zien en merken dat zijn/haar eigen ambities en 

die van Sien elkaar kunnen versterken. Weet waar hij/zij staat en 

doet wat hij/zij zegt. 

Het resultaat? Meer betrokkenheid, samenwerking, inspiratie, 
daadkracht en zichtbaarheid.

Lokale belangenbehartiging 
Het bestuur van Sien is trots op de regionale commissies en heeft 

grote waardering voor de vele vrijwilligers en het werk wat zij doen. 

Zie www.sien.nl voor overzicht van regionale commissies. 

Kerkenactie
Een oproep naar kerken (2.855 mailadressen) om een meer  

inclusievere kerk te worden gecombineerd met een vraag om Sien  

te ondersteunen in haar werk door middel van collecte of gift.

Resultaat: vooralsnog een gift van 500 euro.

www.sien.nl/kerken

Project
Samen met Trimbos en denktank KVBO het project ‘Bundeling ken-

nis rondom Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking 

(KVBO)’ van VWS uitgevoerd.

Landelijke vrijwilligers
Sien heeft twee landelijke vrijwilligers aangetrokken voor  

respectievelijk de KVBO en communicatie.

Sien Eigenwijs en persoonlijke 
dienstverlening
• 114 vragen van leden en niet-leden beantwoord 

•  78 vragen door Sien-consulent beantwoord en 36 door  

supportouders Sien Eigenwijs

•  Top-5 vragen: corona, mijn kind wordt 18, wonen,  

beschermingsmaatregelen, erfrecht

Denktank ouders
Een plek van ontmoeting en uitwisseling over alles waar je als ouders 

met een verstandelijk beperkt kind mee te maken hebt en vooral over 

wat Sien hierin voor jullie kan betekenen.

Samenwerking
Sien werkt voortdurend aan een versteviging van de samenwerking 

zowel landelijk als lokaal. Enkele voorbeelden:

• GebruikersNetwerk Digitale Inclusie

• Ieder(in), participatie in meedenkgroepen

• Dit Koningskind in het kader van informeren via webinars

•  Dit Koningskind, KansPlus en EMB Nederland in 

belangenbehartiging

• Netwerk Rondom

•  Christelijke Hogeschool Ede (CHE): 

  ‘Professionele LeerGemeenschap’ (PLG) i.v.m. onderzoek KVBO. 

SKJ geregistreerde Masterclass voor zorgprofessionals in kader 

KVBO

• Trimbosinstituut en denktank KVBO

• Hanze Hogeschool: onderzoek voor KVBO

•  Steunpunt mantelzorg: verzorgen van informatieve bijeenkomsten 

in Houten 

• Healthy Houten

• Kansrijke Start Houten
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