
 
 

Stichting Burennetwerk Amsterdam koppelt buren die zich willen inzetten voor mensen in hun eigen buurt aan 
mensen die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om eenvoudige burenhulp, zoals een klusje, een wandeling of 
een kopje koffie. Burennetwerk biedt zo Amsterdammers de mogelijkheid om anderen te helpen op een manier 
die bij hen past; eenvoudig, flexibel en effectief.  

Burennetwerk Amsterdam werkt nauw samen met Cordaan. Cordaan biedt thuiszorg in heel Amsterdam en in 
Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad. Eén van de wegen om dat 
te doen is een intensieve samenwerking met partijen die zich bezighouden met informele zorg, zoals 
Burennetwerk.  

Wij zoeken per direct een:   

Matchmaker Informele Zorg voor 32 uur per week 

● die de meerwaarde ziet van de hulp en aandacht van vrijwilligers en goede buren naast de inzet van 
professionele zorg;  

● die bij voorkeur ervaring heeft als wijkverpleegkundige of elders in de wijkzorg; 
● die makkelijk nieuwe contacten legt en goed kan netwerken in een grote thuiszorgorganisatie; 
● die sociaal sterk is en goede (telefonische) gesprekstechnieken heeft; 
● die goed overzicht kan houden en nauwkeurig werkt; 
● die een teamplayer én zelfstandig is: je kunt op eigen inzicht, maar je goed verhoudend tot de rest van het 

team en de overige werkzaamheden, beslissingen nemen; 
● die de sociale kaart van Amsterdam goed kent of deze zich snel eigen kan maken; 
● die minimaal HBO werk- en denkniveau heeft; 
● die in Amsterdam of in de directe omgeving woont; 
● gezien de samenstelling van het team is communicatie-ervaring of cijfermatig inzicht een pré. 
 
Als matchmaker heb je de volgende verantwoordelijkheden:  
 
● Je bent het gezicht van Burennetwerk naar de Thuiszorg teams van Cordaan in Amsterdam;  
● Je bent contactpersoon voor Cordaanmedewerkers die een hulpvraag willen indienen namens een cliënt. 

Je brengt in kaart of een vraag geschikt is voor de hulp van een goede buur of je verwijst warm door naar 
een organisatie die beter past;  

● Je ontwikkelt je als expert op het gebied van het aanbod van informele zorg in Amsterdam en adviseert en 
ondersteunt de Cordaanteams over dit onderwerp; 

● Je werkt nauw samen met de twee andere matchmakers en de helpdeskmedewerker Cordaan 
● Je bent actief en inhoudelijk betrokken bij de helpdesk van Burennetwerk.  

 
We bieden een inspirerende werkomgeving in een gezellig team, een aanstelling van 32 uur per week (0,89 FTE) 

en een salaris conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, schaal 9.  

 

De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 22 augustus in de middag. Meer informatie en sollicitaties vóór 

19 augustus bij Eliza Perez.  

 

T: 06-24437596 

E: eliza@burennetwerk.nl 
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