Buddy bij fiKks
Beschrijving:

Waarom is het een
leuke
vrijwilligersplek?

Wat wordt er
verwacht van de
vrijwilliger?:

Met de gratis budget-app fiKks krijgen mensen met geldzorgen grip op
hun financiële situatie. De fiKks-app maakt het mogelijk een overzicht
te creëren van iemands financiële situatie en te bepalen welke acties
iemand vervolgens moet nemen om van betalingsachterstanden af te
komen.
Daarnaast worden deelnemers, desgewenst anoniem, in contact met
een vrijwilliger gebracht; de buddy. Als buddy breng je samen
geldzaken weer op orde voor het echte geldzorgen zijn. En zo maak
je een wereld van verschil! Want schulden leiden naast persoonlijk
leed als stress, zorgen en frustratie ook tot onnodige kostenposten
voor onze maatschappij.
Meer weten? Onze eerste buddy, Jeroen Dijsselbloem, voormalig
minister van Financiën informeert je in dit filmpje
Vier redenen om vandaag nog buddy bij fiKks te worden:
1. Voldoening en waardering
Schulden grijpen diep in op iemands leven. Ze zorgen voor
stress en gezondheidsproblemen. Mede dankzij jou kunnen
mensen met schulden straks weer aan een toekomst werken.
Dat geeft zowel jou als degene die je helpt een goed gevoel!
2. Kennis & zelfontplooiing
Voordat je als buddy aan de slag gaat, doorloop je kosteloos
een speciaal ontwikkeld e-learningprogramma. Je leert wat
een schuldeiser mag en kan doen en wat de rechten en
mogelijkheden van een persoon met betalingsachterstanden
zijn. Later kun je nog verdiepende modules volgen. Zo kun je
degene die hulp zoekt goed van dienst zijn. En je leert er zelf
ook nog wat van
3. Flexibiliteit
De fiKks-app werkt als een soort datingsite: mensen met
betalingsproblemen maken een account aan en selecteren
eenvoudig een buddy. Bij hen in de buurt of juist niet. Het
contact tussen buddy en gebruiker verloopt via de app. Als
buddy kun je dus iemand helpen wanneer en waar het je
uitkomt
4. Voortrekkersrol
Als buddy speel jij een voortrekkersrol bij het aanpakken van
een groot en groeiend probleem in onze samenleving. Je helpt
mee om het taboe op schulden te doorbreken. Op een
praktische en doeltreffende manier!

1. Doorlopen van de fiKks Academy
Dit helpt je als buddy op weg en voorziet je van de kennis die nodig is.
De e-learning bestaat uit vijf blokken en kost je ongeveer 3 uur om te
doorlopen. Je kunt zelf kiezen of je alles in één middag doet of steeds
een klein stukje. Afsluitend maak je een toets. Na afronding krijg je
een certificaat.

2. Aanvragen VOG
Als je jouw toets met een voldoende hebt afgerond, vraagt fiKks voor
jou online de VOG (verklaring omtrent gedrag) aan bij Justis
(Ministerie van Justitie).
Van het Ministerie van Justitie ontvang je een e-mail (met een link en
een aanvraagcode) met de mededeling dat er een VOG wordt
aangevraagd. Via een link in deze e-mail kun je inloggen in DigiD.
Daar rond je de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat de
gegevens juist zijn (als dat het geval is).
3. GEEN financiële achtergrond, maar geduld en
enthousiasme!
Een financiële achtergrond helpt, maar is absoluut geen vereiste. Een
algoritme in de fiKks-app helpt je om prioriteiten te stellen en acties te
benoemen. Als buddy ben je meer een coach en motivator. De
gebruiker van de app moet het zelf doen, jij als buddy biedt een fijne
steun in de rug.
Daarnaast beantwoord je praktische vragen die kunnen variëren van
‘waar vind ik een voorbeeldbrief om uitstel van betaling aan te vragen’
of ‘hoe kan ik voorkomen dat mijn elektriciteit wordt afgesloten’ tot
‘welke schuld heeft prioriteit en welke rekening moet ik als eerste
betalen?’
Hou er rekening mee dat het wegwerken van betalingsachterstanden
in de meeste gevallen niet even snel te fiKksen is. Veel trajecten
kosten tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Jij als buddy helpt juist
op die momenten dat de ander een duwtje in de rug nodig heeft!

Over de organisatie, FiKks is een burgerkrachtinitiatief ontwikkeld door de stichting Helden
fiKks
van de Wil en opgezet door ADG dienstengroep.
Deze ANBI-stichting ontwikkelt concrete, schaalbare instrumenten en
oplossingen waarmee werkgevers in Nederland hun
ondernemerskracht en capaciteit in kunnen zetten om bij te dragen
aan continue verbetering van onze samenleving.
Meer weten? Check heldenvandewil.nl en wijgaanhetfikksen.nl

Heb je interesse in de vacature? Dan kun je contact met ons opnemen via
info@leeuwarderuitdaging.nl of via 058 3030 400 (Amaryllis, je kunt dan vragen naar
de Leeuwarder Uitdaging) wij brengen je dan in contact met de organisatie.

