Buddy Buddyzorg Limburg
Organisatie
Buddyzorg Limburg (BZL) is een groeiende provinciale maatschappelijk erkende
vrijwilligersorganisatie. Zij biedt -door inzet van buddy’s- sociaal emotionele ondersteuning
aan chronisch- en/of ernstig lichamelijk zieke kinderen, jeugdigen en volwassenen in de
thuissituatie. Een buddy begeleidt doelgericht volgens het concept Positieve Gezondheid en
zet in op het verwerken van het ziek zijn en het hervinden van eigen mogelijkheden en
kracht. Daarnaast ondersteunt BZL kinderen, jeugdigen en volwassenen die aan obesitas
lijden op weg naar een gezonde leefstijl.

Vrijwilligersfunctie
Als buddy begeleid je jouw maatje gedurende een bepaalde periode een dagdeel per week.
Je bouwt aan een gelijkwaardige relatie waarin jouw maatje regie voert. Je begrijpt de impact
van het ziek zijn op het dagelijkse leven van het maatje. Je ondersteunt jouw maatje
doelgericht bij het (her)ontdekken van eigen kracht en mogelijkheden. Zo ben je betekenisvol
bij het verwerken van het ziek zijn. Je volgt scholing en wordt begeleid door een
werkbegeleider. Je maakt deel uit van een groep buddy’s.

Werkzaamheden
•
•
•
•

bezoeken van het maatje één dagdeel per week
sociaal emotionele ondersteuning bieden bij het verwerken van het ziek zijn en het
hervinden van eigen mogelijkheden en kracht
deel nemen aan verplichte werkbegeleiding
deel nemen aan activiteiten zoals onder andere studie bijeenkomsten

Profiel
Je bent betekenisvol en oprecht geïnteresseerd in jouw maatje op basis van
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Je bent betrouwbaar en integer, hebt respect voor de
mens en diens privacy. Je maakt zelfstandig afspraken. Je draagt verantwoordelijkheid voor
het uitvoeren van buddy- werkzaamheden conform de richtlijnen van de organisatie. Je bent
bereid je voor langere tijd te binden aan de organisatie (minimaal één jaar)

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

het gaat om wie jij bent als mens, niet om jouw opleiding
je bent minimaal 18 jaar, evenwichtig en een dagdeel per week beschikbaar
je bent in staat om balans te vinden tussen nabijheid en afstand
je neemt actief deel aan werkbegeleiding
je bent beschikbaar voor de organisatie en geeft wijzigingen door
je maakt je het concept Positieve Gezondheid en de presentie- en empowerment
methodiek eigen

Competenties
•
•
•

je beschikt over inlevingsvermogen
je bent communicatief vaardig
je toont een lerende houding ten opzichte van jezelf, jouw collega en jouw maatje

Wij waarderen vrijwilligerswerk en bieden:
•
•
•

transparant vrijwilligersbeleid
mogelijkheden tot ontwikkeling en groei
deelgenoot zijn van een enthousiast team van vrijwilligers met bijzondere talenten
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