
 

 
 

Weet je dat 1 op de 10 Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt? 

En dat deze problemen vaak samengaan met problemen thuis, een 

tekort aan financiële middelen en gezondheids- en 

leefstijl gerelateerde klachten? Jij kan noordelingen helpen en 

inspireren om een stap te maken naar een gezonde leefstijl! Kom je 

werken voor Gezond Noord? 

 

Gezond Noord is een onderdeel van Stichting Doras, een organisatie 

voor de sociale basis 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!  

 
Voor ons kleine team in Amsterdam-Noord zoeken wij een:   

 

Begeleiding Vrijwilligers/Maatjes 

(24 uur per week) 
 
Gezond Noord is voor alle noorderlingen die iets willen of moeten doen aan een gezondere leefstijl 

en die zelf moeite hebben om de eerste stap daartoe te zetten. We richten ons met name op de 

kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen met problemen op meerdere leefgebieden. Door onze 

laagdrempelige aanpak bereiken we laaggeletterden, zorgmijders, statushouders, en mensen met 

licht verstandelijke beperking. We werken hierbij samen met ervaringsdeskundigen. Onze vier pijlers 

zijn: Omgaan met stress, stoppen met roken, gezonde voeding en bewegen.  

 

Word je enthousiast van onderstaande vragen?  

• Gezonde leefstijl - past dat bij jou?  

• Vind je het leuk om te werken met mensen met verschillende achtergronden?  

• Kan jij 24 uur per week werken, soms ook ’s avonds en in de weekenden?   

• Weet jij hoe we de ‘pareltjes’ in Noord kunnen vinden en behouden?  

• Heb je ervaring met het voeren van POP-gesprekken?  

• Kan jij vrijwilligers koppelen aan noorderlingen?  

• Kan jij netwerken in de buurt?  

• Heb je ervaring op het gebied van registratiesystemen en sociale media?   

• Spreek je meerdere talen?   

 

Dan zien we graag jouw reactie tegemoet! 

Jouw hulp kan het verschil maken en bijdragen tot een gezondere leefstijl.   

 

 

 



 

 
 

Dit krijg je allemaal bij ons:   

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 6 met een minimum van € 2.338,- en 

een maximum van € 3.279,- bruto per maand of salarisschaal 8 met een minimum van € 

2.763,- en een maximum van € 3.864,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (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 deskundigheidsbevordering  

• Een laptop en smartphone.   

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging.   

• Training Stress Sensitief Werken.   

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

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin leren en ontwikkeling centraal 

staat. 

 

Informatie en sollicitatie:  

Ben je enthousiast? Yes! Reageer voor 8 november 2021 met je CV én motivatiebrief via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 16 november. 

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

volgende welzijnswerkers van Gezond Noord: 

• Els Annegarn – via de mail e.annegarn@doras.nl of mobiel 06 – 1036 8298.  

• Ankie Frehe – via de mail a.frehe@doras.nl of mobiel 06 – 5131 1666.  

• Janine Drewes – via de mail j.drewes@doras.nl of mobiel 06 – 1311 8509.  

 

Leuk je binnenkort te ontmoeten!  

 

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de 

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

 

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