
   
 

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam biedt sociale ondersteuning aan lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (afgekort LHBT) in Amsterdam. We 
zijn op 5 maart 2012 opgericht nadat Buddyzorg bij de Schorer Stichting eindigde. 
 
Het werk bij Roze Buddyzorg wordt gedaan door zo’n 45 vrijwilligers (de meeste zijn zelf 
LHBT) en het grootste deel is buddy. Daarnaast zijn er vrijwilligers die intakes doen bij de 
nieuwe cliënten en vrijwilligers die als contactbegeleider de koppeling tussen een buddy 
en een cliënt volgt. Het vrijwillige bestuur bestaat uit drie personen en we ontvangen geen 
subsidie. 
 
Roze Buddyzorg zorgt voor de juiste koppeling tussen een cliënt en een buddy waarbij 
een goede klik belangrijk is.  
 

Vacature voorzitter Praktijkoverleg (vrijwillig) 
De voorzitter zit het tweewekelijkse Praktijkoverleg voor. 
 

Taakomschrijving voorzitter 

De voorzitter zorgt ervoor dat het Praktijkoverleg goed verloopt. In het overleg komen aan 
bod: de nieuwe cliëntaanmeldingen, de beschikbare buddy’s, welke koppelingen kunnen 
worden gemaakt, de stand van zaken ten aanzien van de lopende koppelingen en 
mededelingen vanuit het bestuur. Aan het overleg nemen deel zes contactbegeleiders, 
een intaker en een of twee bestuursleden. 
 

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? 

Een voorzitter heeft ervaring met voorzitten van overleg, is tactvol, kan luisteren, 
doorvragen, samenvatten en zorgt voor effectieve besluitvorming.  
 

Wat voor scholing krijg je aangeboden? 

Je wordt ingewerkt en kan een online basistraining volgen. 
 

Wat krijg je ervoor terug? 

Werken in een kleine LHBT-organisatie met alleen vrijwilligers. We houden van een 
gezellige naborrel en uitjes met alle buddy’s.  
 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?  

 Je bent betrokken bij mensen in een andere leefsituatie 

 Je wordt gewaardeerd 

 Het geeft veel voldoening iets voor anderen te betekenen.  

 Het is waardevol binnen de LHBT-community 
 

Werktijden 

Twee keer per maand overleg op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur. 
 

Hoe kom je in aanmerking? 

Meld je aan via e-mail: info@rozebuddyzorg.nl en je krijgt een uitnodiging voor een 
kennismaking. Na een korte inwerkperiode kan je zelfstandig aan de slag.  
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