
Vacature werkbegeleider Buddyzorg Limburg (vrijwilligerswerk) 
 
De organisatie 
Buddyzorg Limburg is een provinciale maatschappelijk erkende vrijwilligersorganisatie. 
Door de inzet van buddy’s biedt zij sociaal emotionele ondersteuning aan chronisch- 
en ernstig zieke kinderen, jongeren en volwassenen in hun thuissituatie. Daarnaast ondersteunt 
Buddyzorg Limburg kinderen, jongeren en volwassenen die aan obesitas lijden in hun weg naar een 
gezonde leefstijl. Een buddy begeleidt doelgericht en zet in op het verwerken van het ziek zijn en het 
hervinden van eigen mogelijkheden en kracht.  

 
De functie 
Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van een groep buddy’s. Je maakt deel 
uit van het team werkbegeleiders onder verantwoordelijkheid van de coördinator van Buddyzorg 
Limburg. Werkbegeleiding wordt een keer per 4 à 6 weken geboden. Dit is een vrijwilligersfunctie. 

 
De werkzaamheden bestaan uit 

• contact onderhouden met individuele buddy’s 

• in groepsverband buddy’s coachen tot zelfreflectie 

• actief en creatief binden van buddy’s aan de organisatie 

• werkbegeleidingsbijeenkomsten organiseren en leiden  

• deelnemen aan facultatieve activiteiten (waaronder studie bijeenkomsten) is dringend gewenst  

• intervisie met collega werkbegeleiders   

• ‘oog en oor’ van de organisatie  

 
Het profiel 
Je werkt binnen jouw groep zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren 
van bovenbeschreven werkzaamheden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw buddy’s. Je hebt 
een voorbeeldrol; bent vraagbaak en ondersteunt de vrijwilliger in zijn rol van ‘buddy.’ Je vindt het een 
uitdaging om deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen, waarbij je oog hebt voor grenzen van 
vrijwilligerswerk. Je bent een belangrijke tussenschakel en bruggenbouwer en draagt bij aan kwaliteit 
van vrijwilligerszorg. Je bent bereid je voor langere tijd te binden (minimaal één jaar).    

 
De functie-eisen 

• HBO of academisch geschoold 

• relevante coachende ervaring en/of ervaring met methodisch werk 

• circa 10 uur per maand beschikbaar  

 
De competenties 

• inspirerend, enthousiast, inhoudsdeskundig, pro- actief 

• bereid tot initiëren, afstemmen, delen, en samenwerken   

• communicatief -, sociaal-, computer- en schrijfvaardig 

 
Wij bieden 

• een betrokken, dynamische en groeiende organisatie  

• een team van enthousiaste vrijwilligers met bijzondere talenten 

• scholing en ondersteuning 

• reis- en onkosten vergoeding 

• verzekering 

• zinvol vrijwilligerswerk 

 
Interesse? 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Reageer via de website www.buddyzorglimburg.nl onder het 
kopje ‘contact.’ Klik vervolgens op de link ‘ik wil buddy worden.’ Graag het formulier invullen met jouw 
NAW gegevens en relevante achtergrondinformatie. Maak kenbaar dat je solliciteert naar de functie 
van werkbegeleider. Je ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst.  
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