
 

 
Omdat collega Loes ons na 7 jaar helaas gaat verlaten, komt er een plekje vrij in 
ons team op de Stadsring 51 en zoeken wij een:  

 
Ervaren Schuldhulpverlener (28 – 36 uur per week en minimaal 2 jaar 
ervaring)  

 
Bij Stadsring51 adviseer en begeleid je als schuldhulpverlener mensen met 

schulden. Je krijgt daarbij te maken met alle aspecten van het vak. Van intake tot 
nazorg, budgetbeheer, aanvragen bewind, minnelijke schuldregelingen, 
dwangakkoorden, financieel beheer en WSNP aanvragen. Bij de minnelijke 

regelingen en hercontroles word je ondersteund door je collega’s van 
administratieve ondersteuning. Je beheert zelf een actieve caseload van 40 

cliënten naast een bewakingscaseload van ± 40 dossiers.  
 
Heb jij:  

 Een afgeronde HBO opleiding (SJD/SW)  

 Minimaal 2 jaar ervaring als schuldhulpverlener  

 Ervaring in fase 1 en/of fase 2  
 
Dan maken wij graag kennis met je! Wat wij je kunnen bieden:  

 Een plezierige, innovatieve en dynamische werkomgeving  

 40 collega’s die klaar staan om samen met jou de armoeden en 

schuldenproblematiek van Amersfoort, Leusden, Soest en Barneveld te 
bestrijden  

 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum 

van € 2701,- en een maximum van € 3624,- bruto per maand op basis van een 
fulltime dienstverband (op basis van 36 uur)  

 Individueel Keuze Budget (vakantiegeld en een 13e maand)  

 Een persoonlijk opleidingsbudget, zodat je zelf kan kiezen waarin jij je wil 
ontwikkelen  

 Een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging  

 Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig.  

 
Ga je de uitdaging aan?  

Leuk dat je geïnteresseerd bent! Voor meer informatie over de inhoud van de 
functie, kun je contact opnemen met Harm Nielsen of Inge van der Worp via het 
telefoonnummer 033-4600600.  

Gelijk solliciteren? Yes! De vacature staat open totdat wij een nieuwe collega 
schuldhulpverlener hebben gevonden. Je cv en motivatiebrief kun je sturen naar 

ons mailadres: sollicitaties@stadsring51.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 


