
 
 
 
Stichting Doras is de organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening in Amsterdam- Noord. Wij bieden ondersteuning 
en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun 
eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid: 
iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven! 
 
Om vrijwilligersprojecten uit te voeren zoeken wij per 1 juli een: 
 

Begeleider Vrijwilligers/Participatiemedewerker 
24 – 28 uur per week voor de duur van 8 maanden 

 
Over de vrijwilligersprojecten: 
Aster (16 uur) is een vrijwilligersproject ter ondersteuning van mantelzorgers. De 
vrijwilligers van Aster bieden mantelzorgers even tijd voor zichzelf, door tijdelijk en in 
beperkte mate aanwezig te zijn in de thuissituatie in plaats van de mantelzorger. Het 
doel van de inzet is het voorkomen van overbelasting en isolement van de 
mantelzorger.  
Steunvrouwen (ca. 10 uur) is een vrijwilligersproject waarbij vrijwilligers 
(Steunvrouwen) sociaal geïsoleerde vrouwen ondersteunen met als doel het vergroten 
van hun zelfredzaamheid en netwerk. De steunvrouwen bieden praktische en 
emotionele ondersteuning tijdens het hulpverleningstraject. Zij ondersteunen en 
begeleiden de vrouwen met meervoudige problematiek, waaronder schulden-
problematiek, tijdens de hulpverlening.  
 
Lijkt het je leuk om: 

• Vrijwilligers te werven en selectiegesprekken te voeren? 

• Scholing op te zetten en te organiseren? 

• Vrijwilligers te koppelen aan mantelzorgers en hun zorgvragers? 

• Hulpvragers te koppelen aan Steunvrouwen? 

• Intervisiebijeenkomsten te organiseren en begeleiden? 

• In- en externe contacten aan te gaan en onderhouden m.b.t. de profilering van beide 

projecten? 

En heb jij: 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van en ervaring met het werken met vrijwilligers die diverse achtergronden 

hebben; 

• De competenties: enthousiasmerend, overtuigend, zelfstandig werkend, 

resultaatgericht, probleemoplossend, contactueel sterk, kunnen plannen en 

organiseren, innovatief; 

• Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• De vaardigheid om vraag en aanbod te matchen? 

 

Dan maken wij graag kennis met je!  



 
 

Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een plezierige, innovatieve en dynamische werkomgeving. 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van € 

2763,- en een maximum van € 3864,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (op basis van 36 uur) 

• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan omzetten 

naar extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Lidmaatschap bij CultuurWerkt! 

• Een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

 

Informatie en sollicitatie: 

Ben je enthousiast? Yes! Reageer uiterlijk 13 juni met je CV en motivatiebrief via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. De vacature staat open tot dat wij een geschikte 

kandidaat hebben gevonden. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Linda 

Sparenburg 06 5787 2388 (vrijwilligersproject Aster) en Sonja Manjic 06 5146 7804 

(vrijwilligersproject Steunvrouwen) of Jacqueline van der Willigen 06 83705782 (manager De 

Sociale Maatschap). 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 26. 

Uiterlijk 18 juni hoor je of je wordt uitgenodigd voor een eerste kennismaking. 

 

Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

  

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 

gesteld. 

 

Doras is partner van De Sociale Maatschap. Kijk op onze website voor meer informatie. 
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