Vacature vrijwilligers februari 2018

Ambassadeurs Platform Volwaardig Burgerschap (O)GGZ
Wat doet het Platform Volwaardig Burgerschap
Het Platform Volwaardig Burgerschap zet zich in de regio midden westelijk Utrecht in voor
een inclusieve samenleving die voor alle mensen laagdrempelig en toegankelijk is en waarin
men kan participeren. Het Platform legt zich toe op de gezamenlijke belangenbehartiging
van en voor (O)GGZ patiënten en hun naasten in de regio midden westelijk Utrecht.
De regio midden westelijk Utrecht is verdeeld in de volgende regio’s:
Regio Utrecht West
De Ronde Venen
Oudewater
Montfoort
Stichtse Vecht
Woerden

Regio Lekstroom
Houten
Lopik
Nieuwegein
Vianen
IJsselstein

Regio Zuidoost Utrecht
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist

Regio Utrecht
Utrecht

Het Platform wil de mensen die zij vertegenwoordigt een zo volledig mogelijk, volwaardig en
betekenisvol leven laten leiden als actieve en betrokken burgers.
Ambassadeurs van het Platform zetten zich in om het cliëntenperspectief onder de
aandacht te brengen daar waar nodig waarbij de nadruk ligt op beleidsmakers op
gemeentelijk niveau. Ambassadeurs hebben eigen ervaringen met kwetsbaarheid (
psychische, verslaving en/of sociaal maatschappelijke problematiek) en zijn in staat om op
gemeentelijk niveau de belangen van onze achterban te behartigen.
Werkzaamheden van ambassadeurs
 Belangenbehartiging van de achterban op gemeentelijk niveau
 Voorlichting geven aan gemeentes over het leven met een kwetsbaarheid
 Deelnemen aan werkoverleggen / vergaderingen van het Platform
Wat wij vragen
 Eigen ervaringen hebben met kwetsbaarheid (psychische, verslaving en/of sociaal
maatschappelijke problematiek). Deze (goed) onder woorden kunnen brengen en
doelgroep breed kunnen vertolken





In staat zijn de doelstellingen van het Platform te ondersteunen en te versterken
Kennis en of ervaring met de gemeentelijke beleidscyclus hebben of zich deze eigen
willen maken
Verbindingen kunnen leggen

Wat kunnen wij jou bieden
 Training hoe invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid
 Ondersteuning waar nodig bij het geven van voorlichtingen aan gemeentes
 Ondersteuning bij belangen behartiging
Vergoeding
Ambassadeurs krijgen een onkosten alsmede een vrijwilligersvergoeding.
Aanmelden
Heb je interesse om je eigen ervaringen in te zetten als ambassadeur van het Platform, heb
je vragen of wil je meer informatie neem dan contact op met Marina de Wit
info@volwaardigburgerschap.nu
www.volwaardigburgerschap.nu

