Stadsring51 is een onafhankelijke stichting die in Amersfoort verantwoordelijk is voor de
uitvoering van schuldhulpverlening en preventie. Op dit moment werken wij met 40
beroepskrachten en ruim 160 vrijwilligers aan het bestrijden van armoede en
schuldenproblematiek in Amersfoort, Leusden, Soest en Barneveld.
Ben jij ook gedreven in het zoeken van oplossingen voor mensen met financiële
problemen, ben je innovatief en ga je moeilijke vraagstukken niet uit de weg? Heb je
bovendien ervaring in het vakgebied? Dan ben jij voor Stadsring51 misschien wel onze
nieuwe collega:

Schuldhulpverlener (32 - 36 uur per week)
een betrokken dienstverlener die van aanpakken houdt

Wat ga jij als schuldhulpverlener doen?
Je informeert en adviseert mensen met schulden. Je bent verantwoordelijk voor het
totale traject, van intake tot en met het trajecteinde van bijvoorbeeld een driejarig
schuldregelingstraject. Daarbij ben je integraal verantwoordelijk voor alle diensten die je
uitvoert, o.a. budgetbeheer, financieel beheer en hercontrole van de schuldregeling en
nazorg. Overigens is de keuze voor schuldregeling bepaald niet vanzelfsprekend. In veel
gevallen kom je op basis van jouw professionele inschatting en door de inzet van ons
diagnose-instrument tot de conclusie dat bijvoorbeeld stabilisatie van de schulden een
veel passender oplossing is. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met ketenpartners om
zo effectievere dienstverlening aan jouw cliënten te kunnen bieden. Je beheert zelf een
actieve caseload van 40 cliënten naast een bewakingscaseload van ± 40 dossiers.
Wat breng jij mee als ervaren schuldhulpverlener?
• Een afgeronde relevante Hbo-opleiding, bijvoorbeeld Sociaal Juridische
Dienstverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of vergelijkbaar
• Minimaal 2 jaar ervaring als schuldhulpverlener
• Ervaring met bijzondere doelgroepen (verslaving, psychiatrie) is een pré
• Kennis van en inzicht in wet- en regelgeving omtrent schuldhulpverlening
• Plannen en organiseren
• Klantgerichtheid (o.a. serviceverwachting begrijpen, problemen voorzien, flexibel,
reageren op klachten)
• Probleemanalyse (o.a. opsporen en herkennen relevante informatie, verbanden
leggen tussen gegevens)
• Gespreksleiding (gesprekstechnieken, motiveren en confronteren)
• Coaching vaardigheden (empathisch, maar ook sturen op eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid)
• Overtuigingskracht, ook in geschrift
• Onderhandelingsvaardigheden
Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke functie in een organisatie die er maatschappelijk toe doet. De
functie biedt de kans om mee te denken en te werken aan de oplossing van belangrijke
maatschappelijke vraagstukken. Salariëring in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, met
naast het salaris een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Deze budgetten
bieden onder andere een 13e maand, vakantiegeld en een persoonlijk opleidingsbudget.
Durf jij de uitdaging aan?
Wij zien je reactie graag tegemoet! Jouw motivatie en CV kun je uiterlijk 15 april 2019
per mail sturen aan: sollicitaties@stadsring51.nl
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Harm Nielsen of Inge van der
Worp, via telefoonnummer 033-4600600.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

