
   
 
Steunwiel zoekt nieuwe leden!  
 
Ken je een maatschappelijk betrokken persoon met een licht verstandelijke beperking die 
zelfstandig woont en worstelt met zelfstandig willen zijn en ondersteuning nodig hebben? 
Dan is deelname aan Steunwiel misschien iets voor hem of haar!  
 
Steunwiel is een pas opgericht onafhankelijk platform voor de doelgroep `licht verstandelijk 
beperkten’ (LVB*) in de regio Eindhoven. Steunwiel bestaat uit LVB'ers die op basis van 
vrijwilligheid vanuit hun eigen ervaring mee willen denken en adviseren over hoe dingen 
geregeld worden in de stad. We vinden allemaal dat iedereen mee moet kunnen doen en 
een plekje moet hebben in de samenleving, maar de samenleving is voor mensen met een 
LVB niet altijd te begrijpen. Ook aansluiting vinden is vaak moeilijk. Daar wil Steunwiel iets 
aan doen.  
 
We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die:  
- niet bang zijn om te vertellen waar ze moeite mee hebben;  
- gericht zijn op samenwerking;  
- in grote mate zelfstandig leven en werken/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 hen;  
- (vinden dat zij) behoren tot de doelgroep LVB of ZB,  
- In (de buurt van) Eindhoven wonen.  
 
De leden van Steunwiel komen een keer per zes weken bij elkaar. Dan bespreken ze waar 
LVB´ers in het dagelijks leven tegenaan lopen en wat er nodig is om goed mee te kunnen 
doen. Denk bijvoorbeeld aan moeilijke brieven die de gemeente stuurt, of hoe het contact 
met bewindvoerders beter kan. Maar voor Steunwiel houdt het niet op bij praten. Ze wil 
echt een gesprekspartner zijn. Zodra de groep duidelijk heeft met welk onderwerp ze aan de 
slag willen, kijkt de Steunwiel-coördinator met wie de groep in gesprek moet gaan om 
veranderingen in gang te zetten.  
 
Ook kan Steunwiel de vraag krijgen vanuit organisaties en instanties om mee te denken over 
het verbeteren van hun dienstverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking.   

 
Steunwiel is een vrijwillig platform en wordt ondersteund door een 
coördinator. Deze coördinator ondersteunt de vergaderingen en werkt 
voortdurend aan het uitbreiden van het netwerk. Steunwiel vergadert 

ongeveer 8 keer per jaar en zo’n bijeenkomst duur ongeveer 1,5 uur. Wanneer nodig, 
worden extra vergaderingen gepland. Daarnaast neemt Steunwiel deel aan presentaties of 
bijeenkomsten in Eindhoven waarvoor Steunwiel uitgenodigd wordt. Steeds bekijken we wie 
het best past bij de onderwerpen die worden besproken en wie er beschikbaar is. De leden 
van Steunwiel ontvangen als tegemoetkoming een boodschappenkaart ter waarde van €10,- 
voor elke bijeenkomst waarbij ze aanwezig zijn.  
 
 



   
 
Ken of ben je iemand die zich herkent in deze vacature of wil je meer informatie, neem dan 
telefonisch contact op met Dirk Kox (coördinator van Steunwiel) 06-57512745, of per mail: 
dirk.kox@platformvgzuidoostbrabant.nl 
 
*Onder de doelgroep LVB verstaan wij mensen die Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) of Zwak Begaafd 
(ZB) zijn.   
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