
Het Autisme Informatie Centrum, het AIC Eindhoven en omgeving, heeft dringend behoefte aan 
nieuwe, energieke vrijwilligers.
Wij willen namelijk onze activiteiten voor mensen met autisme en hun netwerk behouden en waar 
mogelijk uitbreiden. 
We hebben de volgende vacatures openstaan;

Coördinator:
De taken van een coördinator bestaan o.a. uit het begeleiden en aansturen van een team vrijwilligers en 
het onderhouden van het contact met het regiobestuur.
Vrijwilliger administratie:
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de administratie van het AIC Eindhoven. Dit is een divers 
taken pakket.
- je zorgt o.a. dat de teksten die je maakt voor de flyer tijdig bij de webmaster zijn voor verdere 
verwerking, maakt roosters voor de diverse activiteiten van het team, denk hierbij aan rooster inloop, 
thema bijeenkomsten en zorgt dat de mailings tijdig de deur uit gaan, en houd ook de inbox bij van AIC 
Eindhoven;
- bijhouden facebook pagina;

Vrijwilliger voor het organiseren van thema-bijeenkomsten:
In duo organiseer je tweemaandelijks een themabijeenkomst voor mensen met autisme en betrokkenen, 
zoals hun partners en zorgverleners.
- je bepaalt, in afstemming met je collega van AIC Eindhoven, welke thema's worden geselecteerd per 
jaar, regelt de spreker (een professional), een passende locatie, bent aanwezig bij de bijeenkomst en 
regelt voldoende vrijwilligers om een standje te bemensen en alles goed te laten verlopen, werkt nauw 
samen en stemt goed af met je duo collega.

Vrijwilliger lotgenotencontact:
Samen met je collega vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor het organiseren van het lotgenotencontact. 
Deze zullen ong. 4 maal per jaar plaats vinden.  Je kunt goed een groep leiden en hebt zelf affiniteit met 
de doelgroep.
Vrijwilliger inloop:
Je werkt volgens schema tijdens de inloop. Voorbeelden van vragen zijn: ”wat is autisme?”, “mijn kind/ 
partner/ familielid heeft (vermoedelijk) autisme, wat moet ik nu doen?”. Er is een mediatheek met onder 
andere boeken en films. Op de eigen internetsite wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden 
over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op autisme. Bent u al wat langer bekend met autisme en 
voelt u iets voor het werk van het informatiecentrum? 

Reacties en nadere informatie:
Uw reacties kunt u per e-mail sturen naar: aic-eindhoven@nva-nb.nl
Alle genoemde functies zijn vrijwilligers functies waar geen vergoeding tegenover staat
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