
   
 
Kom jij bij Steunwiel? 
 
Heb jij een licht verstandelijke beperking, woon je zelfstandig en heb je weinig of geen 
professionele ondersteuning? Heb je het gevoel dat mensen denken dat je meer kunt dan je 
echt kan? Heb je moeite om brieven te begrijpen en te beantwoorden? Vind je van jezelf dat 
je vaak faalt? 
 
Dan is Steunwiel misschien iets voor jou. Steunwiel is een groep mensen met een Licht 
Verstandelijk Beperking (LVB) of met Zwak Begaafdheid (ZB) die meedenkt en adviseert over 
hoe zaken beter geregeld kunnen worden in Eindhoven. Bijvoorbeeld hoe de gemeente 
brieven schrijft die je helemaal begrijpt of hoe een bewindvoerder goed aan je uitlegt hoe je 
situatie is.  
 
Steunwiel zoekt nieuwe leden die met hun eigen verhaal anderen wakker willen schudden.   
 
Wij zoeken mensen die:  
- niet bang zijn om te vertellen waar ze moeite mee hebben;  
- graag willen samenwerken;  
- in grote mate zelfstandig leven en werken of gewerkt hebben;  
- het leuk vinden om met anderen in gesprek te gaan;  
- anderen wil laten ervaren wat het betekent om LVB'er te zijn;  
- vinden dat andere mensen meer rekening zouden moeten houden met de doelgroep LVB of 
ZB. 
  
Wat kun je van ons verwachten? 
- Steunwiel heeft een coördinator ter beschikking;  
- Steunwiel vergadert ongeveer 10 keer per jaar ongeveer 1,5 uur;  
- Steunwiel neemt deel aan presentaties of bijeenkomsten in de stad;  
- We bekijken steeds wie het beste past bij welke bijeenkomst en wie beschikbaar is;  
- Leden van Steunwiel zijn vrijwilligers; 
- Aanwezige leden ontvangen elke vergadering een boodschappenkaart van €10,-.  
 
Woon je in (de buurt van) Eindhoven en herken je je in deze vacature, of wil je meer 
informatie, neem dan telefonisch contact op met Dirk Kox (de coördinator van Steunwiel) 
06-57512745. Of per mail: dirk.kox@platformvgzuidoostbrabant.nl 

 
Misschien is lid worden van Steunwiel niets voor jou, maar ken je wel iemand 
die je heel erg vindt passen bij deze vacature. Laat het weten aan Dirk! 
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