
 

 
 

VACATURE COÖRDINATOR SCHULDHULPMAATJE 
 
Ben jij degene met mensenkennis die de juiste mensen aan elkaar verbindt? Communiceer jij 
gemakkelijk en houd jij goed overzicht? Wil jij je talenten inzetten voor stadsgenoten die wat 
wind in de rug kunnen gebruiken? Dan zoekt SchuldHulpMaatje Zuid-Kennemerland jou!  
 
SchuldHulpMaatje helpt mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig. De nadruk ligt op 
zelfredzaamheid. De SchuldHulpMaatjes helpen door mensen te leren hoe ze zelf hun 
problemen de baas kunnen worden. Onze SchuldHulpMaatjes zijn goed getrainde 
vrijwilligers. En als coördinator breng jij mensen met (beginnende) schulden en 
SchuldHulpMaatjes bij elkaar en ben jij de vraagbaak voor onze maatjes. 
 
Naar verwachting kun je in 3 tot 4 uur per week coördinator zijn. Je kunt je tijdsindeling 
grotendeels zelf bepalen. 
 
Wat ga je doen? 
• Je doet de intake van vrijwilligers. 
• Je doet de intake van de hulpvragers en verbindt deze met de juiste SchuldHulpMaatjes. 
• Je geeft leiding aan de groep vrijwilligers en je bent hun klankbord en coach. 
• Je organiseert regelmatig intervisie- en toerustingsbijeenkomsten. 
• Je bewaakt de grenzen van de SchuldHulpMaatjes, waar nodig met behulp van het 

bestuur.  
• Je bent een professioneel gesprekspartner, namens de vrijwilligersorganisatie, voor de 

lokale partijen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers. 
• Je rapporteert effectief op compacte wijze resultaten aan het bestuur.  
 
Wie zoeken we? 
Wij zoeken een vrijwilliger die: 
• Zich betrokken voelt bij de doelgroep, dus bij mensen in financiële nood. 
• Goed kan omgaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging en zich zonder 

oordeel kan opstellen.  
• Een teamspeler is. 
• Goed kan luisteren en niet uit balans raakt van crisissituaties. 
• Eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig is. 
• Digitaal vaardig is en verder bereid is de deskundigheidstrainingen te volgen.  
• Bereid is zich minimaal drie jaar in te zetten. 
• Zelf de financiële zaken op orde heeft. 
• In het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag.  
  



 
 
 
 
 
 
Verder:  
• SchuldHulpmaatje is verbonden met kerkelijke instellingen. Je hoeft niet zelf lid van een 

kerk of een geloofsgemeenschap te zijn of betrokken bij een diaconale organisatie. Wel 
onderschrijf je in ieder geval de christelijke waarden van naastenliefde. 

• Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. 
 
Wat bieden wij de coördinator? 
• Een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie waar jij je in vast kunt bijten en jouw 

leiderschapstalenten kunt bewijzen. 
• 3-daagse SchuldHulpMaatje-training. 
• 2-daagse Coördinatorentraining. 
• Jaarlijkse trainingen en bijeenkomsten met collega-coördinatoren. 
• Een vrijwilligersvergoeding. 
 
Wat is verder van belang? 
Coördinatoren zijn op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige organisatie, die in 
de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje.  
 
Geïnteresseerd? 
Dat is heel fijn. Wil je je aanmelden of heb je eerst nog vragen? Stuur een mail naar: 
coördinator@zuidkennemerland.schuldhulpmaatje.nl of neem contact op via onze website: 
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlem/. 
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