
Vacature: Buddy voor het project 'Je leven weer op de rit' 
 
Ben jij iemand met spina bifida en/of hydrocephalus die goed kan luisteren en anderen kan 
motiveren om het beste uit zichzelf te halen? Wil jij anderen helpen bij het realiseren van hun 
doelen? Ben je beschikbaar gedurende een half jaar? Dan zoeken wij jou! 
 
Het project 'Je leven weer op de rit' richt zich op mensen van 40 jaar en ouder met spina bifida en/of 
hydrocephalus. Als buddy begeleid je een deelnemer gedurende een half jaar en ben je een 
klankbord en sparringpartner. We zoeken buddy’s in Utrecht, Nijmegen en Zwolle.  
 
Wat ga je doen? 
 

• Je begeleidt een deelnemer gedurende een half jaar (sept. 2023 t/m feb. 2024). Je hebt 
tweewekelijks contact met degene die je begeleidt. Telefonisch, online of live. 

• Kennismaking met de deelnemer(s) die je gaat begeleiden. Er moet een klik over en weer 
zijn. 

• Je helpt bij het realiseren van doelen van de deelnemer om het leven weer op de rit te 
krijgen. 

• Je kunt goed luisteren en denkt mee over vragen en problemen. 

• Je motiveert de deelnemer om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Wat vragen wij? 
 

• Jij bent in staat om onbevooroordeeld te luisteren en feedback te geven 

• Je kunt luisteren zonder je eigen visie op te dringen 

• Je bent bereid in voorjaar 2023 deel te nemen aan de training ‘Individueel 
lotgenotencontact’. Deze training wordt door PGOsupport gegeven. 

• Je neemt deel aan bijeenkomsten met andere buddy’s 

• Beschikbaarheid van juni 2023 t/m februari 2024. 
 
Wat bieden wij? 
 

• De mogelijkheid om anderen te helpen en betekenisvol vrijwilligerswerk te doen 

• Een kans om ervaring op te doen als buddy, jezelf te ontwikkelen 

• Deelname aan een mooi project: plezier en gezelligheid is belangrijk 

• De training ‘Individueel lotgenotencontact’ (in samenwerking met PGOsupport) 

• Leren van en ervaringen uitwisselen met andere buddy’s 

• Ondersteuning door projectleider 

• Certificaat van SBH Nederland 

• Vergoeding per begeleidingstraject 

• Reiskostenvergoeding 

• Feestelijke afsluiting van het project 
 

Iets voor jou? 

Denk je nu: dit is echt iets voor mij? Stuur je korte motivatie en CV per e-mail naar 

info@sbhnederland.nl o.v.v. Buddy.  

Hoe gaat het verder? We nodigen je uit voor een (online) sollicitatiegesprek waarin we  kennismaken 

en jij je motivatie voor deze vacature kunt toelichten. 

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via info@sbhnederland.nl. We maken een 

belafspraak om je vragen te beantwoorden. 
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