Meppel

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die ten doel heeft het voorkomen en
oplossen van financiële schuldenproblematiek van particulieren, geïnspireerd door
Bijbelse motivatie. Wegens het vertrek van één van onze twee coördinatoren zijn wij op
zoek naar een vrijwilliger voor minimaal 10 uur in de week als

coördinator
De taken van de coördinator zijn:
 Intakegesprek met hulpvragers en toewijzen van een hulpvrager aan een maatje;
 Intakegesprek met vrijwilligers;
 Begeleiden van de maatjes, waarbij minimaal 1 x per jaar een afspraak wordt
gemaakt om het functioneren te beoordelen;
 Bijeenkomst houden met alle maatjes om contacten te onderhouden (3 - 4 keer
per jaar);
 Coach, wegwijzer en vraagbaak zijn voor de maatjes;
 Signaleren en inspelen op problemen bij maatjes;
 Bevorderen van onderlinge samenwerking tussen alle betrokken en benodigde
lokale netwerken;
 Contacten onderhouden met de lokale aanspreekpunten van de gemeente
 Rapportage opleveren aan het landelijk servicepunt, betreffende aantal
hulpvragen, behaalde successen en andere kengetallen die van belang zijn.

Wij vinden het belangrijk dat je als coördinator herkent in de volgende
eigenschappen hebt:
 Je voelt je betrokken bij de doelgroep, dat zijn mensen in financiële nood;
 Je bent eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig;
 Je hebt leidinggevende kwaliteiten;
 Je kunt goed organiseren;
 Je bent in staat om meerdere vrijwilligers te begeleiden;
 Je hebt een open houding;
 Je raakt niet uit balans als je geconfronteerd wordt met een crisissituatie;
 Je staat open voor de geloofsovertuiging van de diverse vrijwilligers.

Verder is het nodig dat je jezelf herkent in de volgende voorwaarden:
 Je bent lid van een van de aangesloten kerken, die deelnemen aan SHM Meppel;
 Je hebt geen strafblad en je hebt je eigen financiële zaken op orde;
 Je bent bereid een deskundigheidstraining te volgen en je bent bereid
verantwoording af te leggen aan het bestuur van de organisatie;
 Je bent bereid je minimaal drie jaar in te zetten;
 Je bent een luisterend oor voor je vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager.
Onkosten die voor het werk gemaakt worden, kunnen bij de organisatie worden
gedeclareerd conform de daarvoor door de organisatie opgestelde richtlijnen.
Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail jouw Curriculum Vitae
voor 20 september 2019 naar de heer A. Katers,a.katers@ziggo.nl of stuur het naar
SchuldHulpMaatje t.a.v. de heer A. Katers, Kolderveense Bovenboer 55,7948LT
Nijeveen.
Voor meer informatie kun je ook kijken op www.schuldhulpmaatje.nl/meppel of contact
opnemen met A. Katers, 0610211531.

