
 
 

 
  

Vacature AIC-vrijwilliger  
  
Het Autisme Informatie Centrum (AIC) in Amersfoort, onderdeel van de Nederlandse Vereniging 
voor Autisme (NVA), zoekt: 
 

Vrijwilliger / ervaringsdeskundige: 
De vrijwilligers van AIC Amersfoort bieden een luisterend oor, informatie en denken mee in het al-
gemeen. In brede zin willen we eraan bijdragen dat mensen met autisme, of hun omgeving, de 
juiste informatie vinden. We streven ernaar dat mensen met autisme kunnen meedoen in de maat-
schappij en dat de omgeving hen beter begrijpt. Naast koffie-ochtenden en –avonden en spreek-
uren, organiseert AIC Amersfoort thema-avonden om te informeren. Daarnaast zijn wij betrokken 
bij gespreksgroepen voor lotgenotencontact. 
 
De kracht en de eigenheid van het AIC liggen in het lotgenotencontact. Het herkennen en erken-
nen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan snel verder. 
Het vrijwilligersteam bestaat uit een kernteam met hieromheen een schil van vrijwilligers, het kern-
team organiseert en zet de lijnen uit, waarna iedereen aan de uitvoering bijdraagt. Wij streven er-
naar dat bij elke bijeenkomst minimaal 1 van de kern-teamleden aanwezig is. 
   
U bent:    
• NVA-lid (of bereid dit te worden); 
• Ervaringsdeskundig (persoon met autisme, ouder en/of partner van), of u heeft   
  affiniteit met autisme. 
  
Wat wij vragen:   

 U bent bekend met autisme en/of heeft zelf een diagnose ASS; 
 U deelt graag kennis en ervaring met anderen en u kunt goed luisteren; 
 U bent verzorgd in zowel uiterlijk als gedrag; 
 U kunt en durft te communiceren met bekenden en onbekenden; 
 U kunt organiseren (geldt voor kern-teamleden); 
 U kunt zelfstandig functioneren. 

 
De werkzaamheden van een vrijwilliger zijn: 

 Klaarzetten en opruimen van de gebruikte ruimte; 
 Maken en serveren van koffie/thee; 
 Bijdragen aan de gesprekken door opgedane ervaringen; 
 Gesprekken begeleiden en overzien, zodat iedereen die wil, kan deelnemen; 
 Voor kernteamleden: mee-organiseren van bijeenkomsten en deelnemen aan kernteam-

overleg 
 
Wij adviseren mensen die vrijwilliger willen worden eerst als bezoeker een aantal bijeenkomsten 
bij te wonen. 
 
Reacties en nadere informatie:   
Reacties kunt u per e-mail sturen naar: aic_amersfoort@live.nl  
Voor meer informatie over het AIC en de NVA zie: www.autisme.nl 


