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Functieprofiel  
 
Organisatie 
Buddyzorg Limburg (BZL) biedt ondersteuning aan chronisch of ernstig lichamelijk zieke 
kinderen, jeugdigen en volwassenen in de thuissituatie en aan kinderen en jeugdigen die aan 
obesitas lijden (leefstijlverandering).  
Een buddy ondersteunt zo iemand met het doel het verwerken van de impact van ziek zijn of 
ernstig overgewicht en het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden. Bij kinderen en 
jeugdigen richt de buddy zich uiteraard ook op ouders. Een buddy traject is voor bepaalde 
tijd. De buddy wordt begeleid door een werkbegeleider (vrijwilliger).  
Buddyzorg Limburg is een groeiende maatschappelijk erkende provinciale 
vrijwilligersorganisatie en is werkzaam in regionale teams. 
 
Vrijwilligersfunctie 
Als werkbegeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw groep buddy’s (max. 8). In die 
rol vertegenwoordig je BZL met als doel een buddy zo optimaal mogelijk te begeleiden en de 
kwaliteit van de buddyinzet te bevorderen. Je nodigt buddy’s uit eigen praktijkervaring in te 
zetten en begeleidt hen om tot zelfreflectie en verdieping te komen en maakt daarbij gebruik 
van kwaliteiten van de groep.  
Je organiseert 7 à 8 werkbegeleidingsbijeenkomsten per jaar (om de 4 à 6 weken). Je maakt 
deel uit van het team werkbegeleiders en ontvangt supervisie (4 keer per jaar met 
supervisor). Je werkt onder eindverantwoordelijkheid van de coördinator en kunt qua 
begeleiding terugvallen op de projectmedewerker. 
 
Werkzaamheden 

• plannen, organiseren en leiden van werkbegeleiding  
• contact onderhouden met individuele buddy’s 
• deelnemen aan studie-, overleg en supervisiebijeenkomsten 
• terugkoppelen van de voortgang van de werkbegeleiding aan de organisatie 

 
Profiel 
Je werkt zelfstandig, draagt zorg voor eigen werkzaamheden en bent een belangrijke 
bruggenbouwer in de organisatie. Je bent oprecht geïnteresseerd in mensen, respectvol en 
betrokken op basis van gelijkwaardigheid. Je hebt oog voor grenzen van de vrijwilliger en 
vrijwilligerswerk. Je bent bereid je voor minimaal één jaar te binden aan de organisatie.  
 
Functie-eisen 

• MBO/ HBO geschoold  
• relevante coachende ervaring en/of ervaring met methodisch werk 
• circa 10 uur per maand beschikbaar  

 
Competenties 

• betrokken, proactief  
• lerende, inspirerende houding  
• bereidheid om je het concept Positieve Gezondheid, de presentie- en empowerment 

methodiek eigen te maken  
 
Wij waarderen vrijwilligerswerk en bieden 

• transparant vrijwilligersbeleid/ mogelijkheden tot ontwikkeling en groei 
• organisatie activiteiten zoveel mogelijk in de regio. 

 
Interesse 

• Vul het contactformulier op de website in en meld je aan: www.buddyzorglimburg.nl  


