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Vacature buddy coördinator (32 uur) 
 

De nieuwe buddy coördinator is, samen met de huidige buddy 
coördinator, verantwoordelijk voor de verdere professionalisering 
en groei van het reeds zeer succesvolle online Buddyproject van 
Vil la Pinedo (VP). Het buddyproject is een groot en veelomvattend 
project waar veel kinderen in Nederland baat bij hebben. Kinderen 
van gescheiden ouders (10-24 jaar) die daar behoefte aan hebben, 
kunnen via Vil la Pinedo tijdeli jk een online buddy krijgen. Een 
buddy is iemand die min of meer hetzelfde heeft meegemaakt, die 
hem of haar kan steunen en samen naar oplossingen voor lastige 
of moeil i jke vraagstukken kan zoeken, zodat het kind zich na 
verloop van tijd weerbaar en sterk genoeg voelt om het verder 
zonder de buddy te stellen. Het contact verloopt uitsluitend via 
een veil ige, afgeschermde app, op de achtergrond gemonitord door 
Vil la Pinedo. 
 
 
De functie 
De buddy coördinator is medeverantwoordelijk voor het managen van het 
Buddyproject.  
Als buddy coördinator draag je mede zorg voor het goed functioneren van het 
buddyteam. Je begeleidt hen en je houdt goed in de gaten of de buddy’s zich 
prettig blijven voelen in hun rol als buddy, of zij zich voldoende inzetten in de 
rol als buddy of wanneer de functie mogelijk te zwaar wordt voor de jongere. Je 
hebt dus niet alleen een coördinerende en ondersteunende functie, maar ook 
een signalerende functie. Je evalueert continu hoe het proces van aanmelden 
tot uitvoeren van het buddyproject verloopt. Je bekijkt of de informatie voor 
de buddy’s en bobby’s voldoet en duidelijk is voor beide partijen. Je houdt 
regelmatig kwaliteitscontroles en checkt bij de jongeren of deze producten nog 
aanvullingen nodig hebben.  
 
Daarnaast zal je actief zijn in het coördineren van de buddybijeenkomsten en 
het inhoudelijk vormgeven hiervan. Daarbij hoort ook het continu blijven 
promoten van het buddyproject m.b.v. social media en overige 
promotiematerialen. Je denkt na over het vormgeven van nieuwe mogelijkheden 
om de doelgroep effectief te bereiken. Als buddy coördinator vind je het leuk 
om presentaties te geven over het buddyproject en zal je geregeld (mee)gaan 
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met de jongeren naar presentaties /voorlichting bij gemeenten, scholen en 
instanties. 
 
Taken 
De buddy coördinator heeft –samen met de huidige buddy coördinator- de 
volgende hoofdtaken: 

o Naast duidelijke sturing door het coachen, ondersteunen, motiveren en 
inspireren van Buddyteam (1 FTE, 2 stagiaires en meerdere 
oproepkrachten) van Villa Pinedo draait de projectmedewerker ook zelf 
mee in de operatie 

o Het monitoren van de gesprekken van de buddy’s in de app 
o Rapporteren (data tbv gemeentes / fondsen) over Buddyproject aan de 

operationeel manager 
o Overleg met buddy-coördinator over bijstellen van de planningen, 

capaciteiten en prioriteitstelling. 
o Helpen bij het organiseren en uitvoeren van buddytrainingen en –

bijeenkomsten 
o Het geven van voorlichting / presentaties over het buddyproject  

 
 
Kennis en ervaring 

o Afgeronde sociale HBO/WO opleiding zoals pedagogiek of psychologie 
o Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmedewerker of projectmanager 
o Uitstekende people-management- en sociale vaardigheden. 
o Ervaring in opstellen van rapportages (Excel en relatiebeheersystemen) 
o Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

 
 
Jouw kwaliteiten 

o Pro-actief 
o Resultaatgericht 
o Teamspeler 
o Helikopter-view  
o Gestructureerd  
o Organisatie-sensitiviteit 
o Motiverend 
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Wat biedt Villa Pinedo 
o Een intrinsiek gemotiveerd, hardwerkend, ‘hands on’ team  
o Een enorm groeipotentieel in een markt waar steeds meer belangstelling 

is voor – en vraag naar de expertise en methodiek van VP 
o Een gezellige werkplek in Amsterdam zuid, waar ook onze vrijwillige 

jongeren regelmatig binnen komen vallen 
o Salarisindicatie: bruto 2500 – 3000 (exclusief vakantiegeld), o.b.v. een 

fulltime dienstverband 

 


