
 

 

Wil jij je graag inzetten voor anderen? En heb jij interesse in bijvoorbeeld          

digitale toegankelijkheid en ervaringsdeskundigheid? Lees dan verder! 

 

Iedereen krijgt te maken met zorg of onder-

steuning. Zelf, als naaste of mantelzorger. 

Met zorg door de huisarts, de wijkverple-

ging, het ziekenhuis of ondersteuning via de 

gemeente. Misschien denk je wel eens: 

“Kan dat niet anders of beter?” En wil je 

daar je steentje aan bijdragen? Dan zijn wij 

op zoek naar jou!  

Wat ga je doen?  

▪ meedenken over plannen hoe we belangen van 

inwoners op verschillende thema’s (zie kader) 

kunnen behartigen;  

▪ organiseren van activiteiten (samen met andere 

vrijwilligers) of aansluiten bij bestaande activi-

teiten; 

▪ contacten leggen met andere organisaties die 

kunnen helpen onderwerpen op de agenda te 

zetten.  

Wat moet je kunnen en durven?  

Wij kijken samen naar wat bij jou past. Belangrijk is 

dat je kan en wil:   

▪ samenwerken in een kleine groep mensen; 

▪ helpen bij het uitvoeren van ideeën en plannen. 

  

Wie zijn wij? 

Wij zijn drie samenwerkende organisa-

ties die in de provincie Groningen de 

belangen behartigen van inwoners die 

in onze provincie te maken hebben met 

zorg of ondersteuning.  

Wat doen we? 

Wij doen afzonderlijk en samen tal van 

activiteiten die eraan bijdragen dat in-

woners beter de regie kunnen voeren 

over hun leven en zorg, én beter kun-

nen meedoen in de samenleving. Denk 

aan informatieve bijeenkomsten, ge-

sprekken/projecten met zorgaanbie-

ders, beleidsmakers en verzekeraars,  

onderzoek naar de ervaringen en wen-

sen van inwoners in onze provincie.  

Onze thema’s 

Onderwerpen waar we ons samen mee 

bezighouden, zijn bijvoorbeeld mobili-

teit, digitale toegankelijkheidi, de inzet 

van ervaringsdeskundigheidii en het 

VN-verdrag handicap.  

Ons motto: iedereen doet mee! 

Belangenorganisaties  
Zorgbelang Groningen, 
Platform Hattinga Ver-
schure en zaVie zoeken 
VRIJWILLIGERS 

 



Wat levert het je op?  

Je krijgt geen loon in geld, maar wel een onkosten-

vergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en andere 

kosten. Maar belangrijker nog is dat je:  

▪ je kennis en ervaringen in kunt zetten en bij-

draagt aan iets waar anderen wat aan hebben; 

▪ kunt samenwerken, contacten opdoen en zo je 

netwerk uitbreiden.  

Meer informatie of geïnteresseerd?  

Bel of mail dan met Zari Mousavi:  

▪ telefoon 06 189 956 54 

▪ email z.mousavi@zavie.nl.  

We nemen zo snel mogelijk contact op 

voor een gesprek over wat jij kunt en 

wilt doen. 

Je bent van harte welkom!  

 

www.zorgbelang-groningen.nl – www.sphv.nl – www.zavie.nl 

 
 

i Digitale toegankelijkheid: niet iedereen is even handig met de computer en internet. Toch heb je deze steeds va-
ker nodig om zorg of ondersteuning te regelen. Wij willen dat iedereen in deze digitaler wordende wereld mee kan 
blijven doen en makkelijk toegang houdt tot zorg en ondersteuning!   
ii Ervaringsdeskundigheid: ervaringsdeskundigen hebben een heel eigen deskundigheid. Wij willen dat zij deze kun-
nen inzetten en ervaringsdeskundigen hun eigen rol krijgen bij het ondersteunen van inwoners in onze provincie. 

http://www.zorgbelang-groningen.nl/
http://www.sphv.nl/
http://www.zavie.nl/

