De Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Zuid Holland vraagt voor het
Autisme Info Centrum Den Haag:
Vrijwilligers / Ervaringsdeskundigen
(voor één dagdeel per drie of vier weken)

Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door (ouders en partners van) mensen met
autisme, waar echter ook andere geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van harte
welkom zijn. Naast inloopdagdelen worden er, verspreid door het jaar, diverse themabijeenkomsten
en/of lotgenotencontactgroepen georganiseerd.
De kracht en de eigenheid van het AIC ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van
de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan gauw verder.
Voorbeelden van vragen zijn:”wat is autisme?”, “mijn kind/ partner/ familielid heeft (vermoedelijk)
autisme, wat moet ik nu doen?”. Er is een mediatheek met onder andere boeken en films. Op de
eigen internetsite wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden over allerlei onderwerpen
die betrekking hebben op autisme. Bent u al wat langer bekend met autisme en voelt u iets voor het
werk van het informatiecentrum? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger! Uw ervaringsdeskundigheid
kan zo anderen helpen.
U bent:
 NVA-lid (of bereid dit te worden)
 Ervaringsdeskundig (persoon met autisme, ouder, verzorger, brusje of partner van)
 Beschikbaar op woensdagochtend
Wat doet u als lotgenoot:
 U informeert en adviseert
 U biedt een luisterend oor
 U werkt in een team samen
Wat vragen wij:
 U kunt omgaan met een computer (of u bent bereid dit te leren)
 U bent bekend met de problematiek rond autisme
 U deelt graag kennis en ervaring met anderen en kunt goed luisteren
 U woont binnen een straal van 10 kilometer van de standplaats van het AIC
Wij bieden u:
 Ondersteuning vanuit de NVA
 Prettig werkklimaat
 Deskundigheidsbevordering, d.m.v. training en cursus aangeboden door de NVA
Reacties en nadere informatie:
Uw vragen of reacties kunt u per e-mail sturen naar onze regioconsulent Marion Lamens
(NVA.zuidholland@gmail.com)
Voor meer informatie over de vereniging en het AIC kunt u kijken op:
www.autisme.nl
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