
SchuldHulpMaatje Wageningen is opgericht vanuit de kerken en 
heeft als doel om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun 
geldzorgen of schulden. 
 
Vanwege het vertrek van de huidige coördinator zoeken wij een 
 

Coördinator (12 - 15 uur) 
 
SchuldHulpMaatje zet getrainde ‘Maatjes’ in die worden gekoppeld aan een hulpvrager. Samen gaan 
zij op zoek naar oplossingen voor hun geldzorgen, problemen met administratie en/of schulden. 
De taak van de coördinator is veelzijdig: van contact met de 17 Maatjes tot intakegesprekken met de 
hulpvragers en contact met andere hulpverleners en kerken – wij zoeken een ‘spil in de organisatie’! 
 

Wat ga je doen? 
 leiding geven aan de groep vrijwilligers en toezien op effectief functioneren. Je bent hun 

klankbord en coach.  

 de intake van nieuwe vrijwilligers 

 de intake van de hulpvragers en hen koppelen aan de juiste SchuldHulpMaatjes 

 met regelmaat intervisie- en toerustingsbijeenkomsten organiseren 

 overleg met lokale organisaties, zoals medewerkers van het Startpunt, gemeente 
Wageningen, Welsaam-partners en de Woningstichting 

 rapporteren aan het bestuur en deelnemen aan bestuursvergaderingen  
 

Wat breng je mee? 
 een opleiding op HBO-niveau, aangevuld met relevante werk- en levenservaring 

 betrokkenheid bij mensen in financiële nood 

 goed kunnen omgaan met mensen met allerlei achtergronden  

 motivatie vanuit de christelijke waarden en identiteit. Bij voorkeur ben je verbonden met een 
Christelijke kerk of –geloofsgemeenschap.  

 bij voorkeur kennis van de sociale kaart van Wageningen 

 flexibiliteit in je agenda, zodat je ruimte hebt voor afspraken op minimaal 3 werkdagen 

 je bent eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig, omdat je te maken krijgt met mensen in een 
kwetsbare situatie. (Een VOG aanvragen is onderdeel van de procedure.) 

 digitale vaardigheden: gebruik van E-mail, Microsoft Office programma’s, je weet de weg op 
internet en begrijpt apps die ondersteunen bij de administratie. 

 

Wat bieden wij je? 
 Een aanstelling voor 12-15 uur, in eerste instantie voor een jaar 

 Salaris in schaal 7 van de CAO Sociaal Werk & Welzijn 

 Een fijne werkomgeving met gemotiveerde Maatjes en een betrokken bestuur 

 3-daagse SchuldHulpMaatje-training  

 2-daagse Coördinatorentraining 

 E-learning over diverse onderwerpen 
 
De salarisindicatie voor deze functie komt overeen met schaal 7 van de CAO Sociaal Werk, die start 
bij € 2.645 per maand voor een 36-urige werkweek. 
 
Heb je zin in deze uitdagende functie? 
Mail je motivatiebrief en CV dan voor 13 maart 2023 naar 
secretaris@wageningen.schuldhulpmaatje.nl . Vragen over de vacature kun je stellen aan Carja Butijn 
(voorzitter, telefoon 0317-415643) of aan de huidige coördinator (telefoon 06-37289131).  
Zie ook www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl 
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