Taakomschrijving Buddy Wijkwieg
In de Wijkwieg zijn dag en nacht vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor moeder en baby.
Deze vrijwilligers vormen een team dat onmisbaar en toegewijd is. De vrijwilligers hebben
een professionele achtergrond of veel ervaring.
Heb jij bijvoorbeeld als hobby tekenen, kleding naaien, tuinieren of koken? Hoe geweldig is
het om een moeder daarvoor te enthousiasmeren? Als buddy ben jij de vertrouwenspersoon
van de moeder en de contactpersoon tussen het zorgteam. Als buddy wordt je ingezet in een
1 op 1 setting en ben je primair samen met het zorgteam verantwoordelijk voor persoonlijke
verzorging, afspraken etc. van de moeder en het kind.
Kortom buddy’s zetten hun kwaliteiten in bij de Wijkwieg.
De taakomschrijving:
- Je biedt ondersteuning van de moeder in de persoonlijke verzorging van de moeder
en de baby.
- Je heb als buddy beperkt inzicht in dossier dit i.v.m. de privacy van moeder.
- Je hebt als buddy een verbindende/ ondersteunende rol tussen moeder en de
professionele hulpverleners.
- Je bent als buddy primair verantwoordelijk voor de (aanstaande) moeder.
- Je taken en activiteiten vinden in nauw overleg met het kernzorgteam plaats.
- Je bent als buddy wekelijks frequent beschikbaar.
- Je assisteert bij groepsactiviteiten.
- Je rapporteert bijzonderheden in het rapportagevolgsysteem.
- Je ondersteunt de moeder als ‘moeders onder elkaar’, om tot steun te zijn in de
praktische en dagelijkse bezigheden van deze kwetsbare moeders.
- Je dient op een respectvolle manier met de moeder en haar kind om te gaan, zonder
de zorg voor het kind over te nemen.
Persoonlijke vaardigheden:
- Kan aansluiten bij moeder.
- Analyserend vermogen (gedrag peilen – herkennen ontwikkelingen in de tijd).
- Vermogen zichzelf te reflecteren / helikopter view.
- Pro actieve houding ( registreert en deelt mee) .
- Duidelijk kunnen zijn.
- Je bent integer, stressbestendig en betrouwbaar.
- Je past algemene afspraken over hygiëne en gezonde voeding toe.
- Je kunt goed samenwerken met anderen en bent bereid leiding te ontvangen.
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen .
- Je beschikt over een empathische houding.
Afspraken:
- Je onderschrijft de visie, normen en waarden van Stichting De Wijkwieg.
- Je respecteert andere culturen, opvattingen en geloofs- en/of levensovertuigingen.
- Je komt de gemaakte afspraken over inzetbaarheid op basis van het rooster na.
- Je overlegt een verklaring omtrent gedrag (VOG).
- Je voldoet aan de gestelde criteria
- Je bent 21 jaar of ouder.
- Je tekent de gedragscode.

