Stichting 2CU is op zoek naar:

2 projectouders
voor de verdere ontwikkeling van het ouderplatform ZEVMB
voor 4 uur per week
(tot 31 december 2021, betaald)
•

•
•
•
•

Heb jij ideeën over hoe we meer ouders ZEVMB kunnen bereiken, liefst zo vroeg
mogelijk zodat je als ouder eerder steun, herkenning en erkenning vindt, niet alles
zelf hoeft uit te zoeken?
Vind je het leuk om het online ouderplatform ZEVMB verder mee uit te bouwen zodat
het een waardevolle plek wordt door en voor ouders?
Vind je het leuk om bijvoorbeeld themabijeenkomsten (mee) te organiseren voor
ouders?
Kun je over het belang van je zelf en dat van je eigen kind meedenken over wat er
nodig is voor álle ouders?
Heb je 4 uur per week beschikbaar tot in ieder geval het einde van dit jaar?

Dan hopen we dat je uiterlijk 1 mei 2021 een mail stuurt naar ingeborg@2cu.nu.
Je hoeft geen uitgebreid CV mee te sturen.
Wat we in ieder geval in die mail graag van je weten:
•
•

Wat is jouw motivatie om te reageren op deze vacature?
Waarom denk je dat jij hier heel geschikt voor bent?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ingeborg Möller (projectleider oudercommunity)
via ingeborg@2cu.nu of met Sarike de Zoeten via sarike@2cu.nu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over Stichting 2CU:
Stichting 2CU (Complex Care United, ‘to see you’) zet zich al bijna 5 jaar in namens en voor
ouders van een kind met ZEVMB. 2CU is uit ouders ontstaan en heeft als missie om het
leven van onze kinderen, maar vooral ook dat van onze gezinnen te verbeteren.
Dat doen we op heel verschillende manieren:
Door concrete hulp en ondersteuning te geven.
Door onze ervaringen als ouders in te zetten voor duurzame en passende oplossingen
samen met Wij zien je Wel.
Door mensen met ZEVMB zichtbaar te maken, omdat er zo veel is wat je niet ziet.
Door steeds meer ouders van een ZEVMB kind te bereiken, liefst zo vroeg mogelijk.
We hebben nog veel werk voor ons liggen. Maar de impact die we hebben kunnen maken en
de overweldigende steun inspireren ons om door te gaan en te blijven werken aan
verbeteringen voor het leven van onze gezinnen.

