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Lunetten Wil Wel zoekt een matchmaker burennetwerk  
op vrijwillige basis 

Wie ben jij? 
§ Je woont in Utrecht Zuid of je bent werkzaam in Utrecht Zuid en beschikt over een netwerk in 

Lunetten/Utrecht Zuid 
§ Je hebt plezier in het regelen van dingen 
§ Je vindt het fijn om iets te betekenen voor een ander 
§ Je bent communicatief ingesteld 
§ Je bent pro-actief 
§ Je bent bereid om nieuwe vaardigheden aan te leren 
 
Ons profiel 
Als matchmaker ben je de spil tussen vraag en aanbod. Je beoordeelt hulpvragen van wijkbewoners op basis 
van opgestelde criteria en zo nodig breng je een bezoek aan de hulpvrager om de hulpvraag beter in kaart te 
brengen. 
Is de hulpvraag duidelijk en valide, dan ga je in het systeem op zoek naar een match en benader je de meest 
geschikte hulpbieder. Je brengt de hulpbieder en de hulpvrager met elkaar in contact en zorgt zo dat de 
hulpvraag ingevuld wordt. Via het systeem ga je ook na bij hulpvrager en hulpbieder of de hulpvraag naar wens 
is ingevuld.  
Zo nodig moet er een hulpbieder gezocht worden via het netwerk van de samenwerkende partners. Met 
nieuwe kandidaten voer je een kennismakingsgesprek aan de hand waarvan je de geschiktheid als hulpbieder 
beoordeelt. 
Je kennis en ervaring deel je met je mede-matchmakers, zodat er een goed beeld ontstaat van de hulpvragers, 
hulpbieders, aard van de vragen, onderliggende hulpvragen en de mogelijke uitdagingen bij het invullen van 
een hulpvraag.   
 
Jouw kwaliteiten 
§ Je bent computervaardig 
§ Je bent sociaal 
§ Je bent integer 
§ Je werkt graag samen met anderen 
§ Je hebt respect voor anderen, ongeacht hun achtergrond 
§ Je hebt een redelijke mate van geduld 

 
Jouw vrijwilligerswerk  
§ Afhankelijk van het aantal hulpvragen, variërend van 4 tot 8 uur per maand.  
§ Je bent voor langere tijd bereid om een aantal uur per week te besteden aan je rol als matchmaker. 
§ Je bent bereid je te conformeren aan de werkwijze en beoordelingscriteria die gehanteerd worden. 
§ Je bent bereid om met zekere regelmaat tijd te besteden aan een overleg. 
§ Alle vrijwilligers betrokken bij Lunetten Wil Wel en Burennetwerk Utrecht Zuid verrichten hun bijdrage 

onbetaald. 
 

Wat krijg je er voor terug? 
§ De mogelijkheid mee te bouwen aan een sterk sociaal netwerk in Lunetten; 
§ De mogelijkheid je te ontwikkelen als verbinder op sociaal maatschappelijk gebied. 
§ Flexibiliteit: werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis worden gedaan. 
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Onze missie, jouw visie? 
In Lunetten leven we met ruim 11.000 mensen van verschillende leeftijden en diverse achtergronden. 
Sommigen van hen hebben af en toe een steuntje in de rug nodig, anderen zijn gebaat bij de mogelijkheid om 
aan een sociale activiteit mee te doen. 
Als Lunetten Wil Wel, een groep actieve bewoners, organiseren we diverse activiteiten en bijeenkomsten en 
brengen zo buurtbewoners met elkaar in contact. Door elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien werken 
we aan ons doel: het voor bewoners van Lunetten mogelijk maken om zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk 
in Lunetten te wonen én te blijven wonen. 
We nemen initiatief en werken samen met medebewoners en organisaties. Onze aandacht richt zich op het 
gebied van welzijn, zorg en wonen. Samen met andere buurtbewoners bouwen we aan een sterk sociaal 
netwerk in onze buurt. 
In Utrecht Zuid zijn we mede-initiatiefnemer van Burennetwerk Utrecht Zuid en nemen het Lunettense deel 
van de hulpvragen voor onze rekening. Het huidige team van matchmakers koppelt maandelijks meerdere 
hulpvragers aan hulpbieders.  
Om ons doel te bereiken hebben we meer actieve buurtbewoners nodig die er – op vrijwillige basis – de 
schouders onder willen zetten. Doe jij met ons mee? 
 
Lees hier meer over Lunetten Wil Wel: https://www.lunettenwilwel.nl/ 
Lees hier meer over Burennetwerk Utrecht Zuid: https://burennetwerkutrechtzuid.nl/home.html 
 
Je reactie met vragen, motivatie en mogelijkheden is welkom via contact@lunettenwilwel.nl 
We maken dan snel een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 


