Vrijwilliger: Ervaringsdeskundige
Revalidatie & Advies
Voor 4 tot 12 uur per maand
Standplaats Amsterdam of Heerhugowaard
Algemeen
Koninklijke Visio is dé organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende
en blinde mensen. Jong en oud kunnen bij Visio terecht met vragen over werken,
wonen, school of vrije tijd. Het domein Revalidatie & Advies zoekt voor de locaties
Amsterdam en Heerhugowaard, regio West Nederland, een vrijwilliger:
ervaringsdeskundige voor gemiddeld 4 tot 12 uur per maand voor de duur van een
jaar.

Jouw taken
Als ervaringsdeskundige zet je jouw ervaringen met een visuele beperking proactief en
op een toegankelijke manier in ten behoeve van nieuwe cliënten die het prettig vinden
om een maatje te hebben ter ondersteuning en bevordering van het revalidatietraject
bij Visio. Je komt in contact met de nieuwe cliënt door elkaar te ontmoeten. Bellen,
skypen of whats-appen behoren ook tot de communicatiemogelijkheden. Ook ben je
aanwezig op beurzen, tijdens informatiebijeenkomsten voor cliënten maar ook voor
professionals om uit eigen ervaring te informeren. Je vertelt aan bezoekers over de
revalidatie- en dienstverleningsproducten van Koninklijke Visio en geeft antwoord op
vragen. Bij vragen waar je niet uit komt, verwijs je door naar een Visio medewerker.

Wij vragen
Jouw eigen ervaring met een visuele beperking en jouw specifieke
ervaringsdeskundigheid positief en constructief in te zetten en over te brengen. Je
durft hierbij zichtbaar aanwezig te zijn, en beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden. Je bent bereid feedback te geven en te ontvangen.

Wij bieden
Vrijwilligerswerk in een professionele omgeving, waarbij wij je zullen ontwikkelen
(scholen) tot een ervaringsdeskundige die onze doelgroep kan ondersteunen.
Eenmaal per zes weken vindt er een bijeenkomst plaats met ervaringsdeskundigen
onder begeleiding van een Visio medewerker. Tijdens deze bijeenkomst kunnen
ervaringen worden gedeeld. Je ontvangt een onkostenvergoeding voor de reiskosten.
Na een jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en behoort verlenging van de
overeenkomst tot de mogelijkheden.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisette Paap, maatschappelijk
werker, telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 088-5855700. Je sollicitatie
met cv ontvangen wij graag vóór 24 juni 2019 op het mailadres:
lisettepaap@visio.org

In juni/juli 2019 vindt de brievenselectie plaats en wordt hierover telefonisch of
schriftelijk contact met je opgenomen. Daarna worden de gesprekken gevoerd.
“In het kader van ons beleid van sociale veiligheid wordt een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden achteraf door Visio vergoed”.

