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Profielomschrijving teamlid ‘Maatje meer voor een Maatje minder’ 
 
Organisatie 
Gilde Amsterdam  
 
Functienaam 
Teamlid van een van onze activiteiten:  
‘Maatje meer voor een Maatje minder’. 
 
Plaats in de organisatie 
Het teamlid is de verbindende schakel tussen de vrijwilligers (maatjes) en het gezin/kind 
met overgewicht. Het teamlid werkt in een klein team van teamleden en rapporteert 
periodiek aan de directeur over de voortgang van de werkzaamheden. 
 
Doel van de functie 
Het teamlid koppelt een gezin met een kind met overgewicht aan een ‘maatje’ voor een 
periode van één jaar. Er wordt aansluiting gezocht bij de behoefte van de klant en de 
vrijwilliger. Na koppeling bewaakt het teamlid de voortgang van en bemiddelt in het 
begeleidingstraject. 
 
Taken 

 Het op basis van een goedgekeurd functieprofiel selecteren van vrijwilligers die 
bij het werving- & selectieteam een eerste, verkennend gesprek hebben 
gevoerd; 

 Het koppelen van klanten aan een passende vrijwilliger; 
 Het zo nodig voeren van gesprekken die gericht zijn op het beoordelen van 

hulpvragen, signalen en/of het bewaken van samenwerkingsafspraken en 
voortgang; 

 Het organiseren van bijeenkomsten, supervisie en trainingen voor vrijwilligers 
en/of klanten; 

 Het registreren van gegevens van klanten en vrijwilligers in het Gilde Amsterdam 
Informatie Systeem (GAIS); 

 Managementrapportage uit het informatiesysteem analyseren en verbeteren; 
 Signaleringsfunctie en doorverwijzen wanneer de problematiek te groot is; 
 Bezoeken van organisaties/contactpersonen die voor het project belangrijk zijn. 

 
Functie-eisen 

 Affiniteit met de doelgroep en thematiek, tevens affiniteit met diversiteit (culturen) 
 Bij voorkeur minimaal HBO werk- en denk niveau 
 Kennis en vaardigheden in het agogische veld is een pré 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal  
 Goede contactuele eigenschappen en inlevingsvermogen 
 Goed en slecht nieuws gesprekken kunnen voeren 
 Resultaatgerichte benadering 
 Klantgerichtheid, geduld en een flexibele instelling 
 Zelfstandig en planmatig kunnen werken 
 Kunnen samenwerken in een klein team 

 
 



 

 
 

 Minimaal twee dagdelen per week aan tijdsinvestering 
 Computervaardigheden  
 Bereidheid deel te nemen aan een training of workshop in het kader van 

deskundigheidsbevordering. 
 
Meerwaarde van het vrijwilligerswerk? 
Als teamlid werkt u actief mee aan onze ambitie en draagt u bij aan de ambitieuze 
doelstelling vanuit de Gemeente dat de Amsterdamse jeugd in 2033 tenminste op het dan 
gemiddelde nationaal gewicht van de jeugd is.  
Met uw ondersteuning helpt u mee dat het gezin op eigen kracht verder gaat en helpt u zo 
lichamelijke en geestelijke problemen van het kind met overgewicht te voorkomen. 
Daarnaast zult u nieuwe contacten, kennis en vaardigheden opdoen bij Gilde Amsterdam. 
Gilde Amsterdam is al 34 jaar een laagdrempelige stichting met op dit moment een 
betrokken groep van meer dan 850 vrijwilligers die verschillende activiteiten doen voor 
een heterogene groep klanten. We zijn gevestigd in een prachtig hofje in Amsterdam waar 
u van harte welkom bent. 
 
Aannameprocedure 
Wilt u meer weten? Of heeft u interesse om teamlid te worden? Stuur dan een e-mail naar 
annemarie@gildeamsterdam.nl Wilt u meteen solliciteren, stuur dan uw motivatie en CV. 
Dan maken wij een afspraak voor een eerste kennismaking of een selectiegesprek. 
 


