
	  

Vacature:	  	  Burenbonders	  gevraagd	  m/v	  
	  
Organisatie	  
Burenbond	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  Vrijwilligersacademie	  in	  Amsterdam.	  Burenbond	  helpt	  mensen	  die	  
een	  klein	  netwerk	  hebben,	  om	  het	  dagelijkse	  leven	  zelf	  te	  organiseren	  en	  met	  elkaar	  in	  contact	  te	  
komen.	  Burenbond	  werkt	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  uiteindelijk	  “goede	  buren”mede	  een	  bijdrage	  
kunnen	  leveren	  aan	  het	  welbevinden	  van	  buurtgenoten	  en	  de	  buurt.	  
	  
Burenbond	  heeft	  als	  organisatie	  ervoor	  gekozen	  om	  te	  werken	  met	  kleine	  zelfstandige	  teams	  in	  de	  
wijk.	  Wij	  houden	  wekelijks	  spreekuur.	  Samen	  met	  de	  buurtgenoot	  die	  hulp	  wil	  	  kijken	  we	  wat	  er	  
nodig	  is	  en	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  mogelijkheden.	  Dat	  kan	  zijn	  een	  buurtgenoot	  die	  dezelfde	  interesse	  
heeft.	  Het	  kan	  een	  activiteit	  zijn.	  Maar	  het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  we	  helpen	  en	  begeleiden	  naar	  de	  formele	  
zorg,	  Dit	  geldt	  vooral	  bij	  wat	  meer	  complexere	  vraagstukken.	  Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  om	  mensen	  
weer	  in	  hun	  kracht	  te	  laten	  komen,	  vertrouwd	  te	  worden	  met	  hun	  buurt.	  Vaak	  zien	  we	  dat	  als	  
mensen	  zelf	  hulp	  hebben	  ontvangen,	  zij	  ook	  graag	  weer	  een	  wederdienst	  voor	  anderen	  willen	  
verrichten.	  
	  
Taakomschrijving	  
Een	  medewerker	  van	  Burenbond	  is	  een	  luisterend	  oor,	  een	  organisator	  en	  een	  koppelaar.	  Je	  werkt	  
vanuit	  een	  team	  met	  collega	  vrijwilligers.	  Dat	  betekent	  dat	  alle	  taken	  onderling	  rouleren	  en	  je	  
functioneert	  op	  basis	  van	  gelijkwaardigheid.	  Elk	  team	  werkt	  met	  een	  teamcoach,	  maar	  is	  vooral	  
verantwoordelijk	  voor	  en	  met	  elkaar.	  Een	  aantal	  taken	  zijn:	  

• Het	  in	  kaart	  brengen	  van	  hulpvragen	  
• Zoeken	  naar	  nieuwe	  buren	  en/of	  activiteiten	  
• Samenwerken	  met	  formele	  zorg	  (	  huisartsenpraktijk,	  wijkverpleegkundige,	  mantelzorg	  etc.)	  
• Gesprekken	  voeren	  met	  buren	  (een	  luisterend	  oor	  zijn)	  en	  huisbezoeken	  afleggen	  
• Onderzoeken	  en	  bezoeken	  van	  buurtactiviteiten	  
• Administratieve	  werkzaamheden	  

	  
Voor	  wie	  
Burenbond	  richt	  zich	  niet	  op	  een	  bepaalde	  groep	  maar	  op	  iedereen	  die	  een	  steuntje	  in	  het	  
dagelijks	  leven	  kan	  gebruiken,	  jong	  of	  oud,	  van	  elke	  gezindte	  of	  geloof.	  
	  
Wat	  vragen	  wij	  

• Minimale	  beschikbaarheid	  van	  4	  uur	  per	  week	  en	  voor	  minimaal	  6	  maanden	  
• Flexibele	  instelling	  en	  teamgericht	  
• Empathisch	  vermogen,	  goed	  kunnen	  inleven	  in	  de	  situatie	  van	  de	  ander	  



• Communicatieve	  vaardigheden	  
• Luistervaardigheden	  
• Ervaringsdeskundigheid	  is	  een	  pre	  
• Zelfstandig	  kunnen	  werken.	  

	  
Wat	  bieden	  wij	  

• Een	  leerzame	  en	  prettige	  werkomgeving	  
• Persoonlijke	  ontwikkeling	  d.m.v.	  het	  volgen	  van	  trainingen	  en	  het	  opdoen	  van	  

praktijkervaring	  
• Intervisie	  
• Afwisselende	  werkzaamheden	  in	  een	  leuk	  team	  
• Werken	  vanuit	  zelfsturing	  en	  daarin	  jezelf	  optimaal	  ontplooien	  
• Maatschappelijk	  verantwoord	  bezig	  zijn	  
• Een	  netwerk	  opbouwen	  met	  interessante	  contacten	  	  	  
• Je	  buurt	  beter	  leren	  kennen	  en	  daar	  een	  rol	  in	  spelen	  
• Vrijwilligerscontract,	  -‐vergoeding	  en	  verzekering.	  

	  
Locaties	  
Burenbond	  werkt	  vanuit	  vier	  locaties	  in	  Amsterdam,	  je	  vindt	  ons	  in	  het	  Westerpark,	  Zuid,	  Zuidoost	  en	  
Noord.	  Het	  hoofdkantoor	  is	  gevestigd	  bij	  de	  Vrijwilligersacademie	  op	  de	  Keizersgracht	  340	  te	  
Amsterdam.	  
	  
Ben	  je	  geïnteresseerd?	  
Je	  kunt	  dan	  contact	  met	  ons	  opnemen	  via	  het	  telefoonnummer	  of	  email	  adres	  van	  het	  team	  in	  je	  
buurt	  voor	  meer	  informatie.	  Of	  je	  stuurt	  een	  mail	  naar	  info@burenbond.nl	  met	  vermelding	  van	  
sollicitatie	  vrijwilligerswerk	  Burenbond.	  Wij	  nemen	  dan	  contact	  met	  je	  op	  voor	  het	  maken	  van	  een	  
afspraak.	  Meer	  informatie	  vind	  je	  op	  www.burenbond.nl	  .	  


