Schuldhulpmaatjes
Beschrijving:

Als maatje geef je weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op
en maakt dat iemand weer beter na kan denken. Hoe je dat doet? Je
brengt overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde
rekeningen. Daarna maak je samen een plan voor een oplossing.
Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor iemand wilt zijn. Persoonlijke
aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel
veel.

Waarom is het
Als vrijwilliger maak je het verschil in iemands leven die het niet meer
een leuke
ziet zitten vanwege zijn financiële situatie. Want schulden hakken er
vrijwilligersplek? diep in. Vaak trekken mensen zich terug uit het sociale leven omdat
ze geen geld hebben om ‘mee te doen’. Ze slapen slecht, zijn
gespannen, schamen zich voor hun situatie, en piekeren wat ze
moeten doen als er weer een deurwaarder aanbelt. Kort samengevat
voelen zij zich vaak machteloos en wanhopig.
Wat wordt er
verwacht van de
vrijwilliger?:

Als maatje ben je de vertrouwenspersoon van iemand die je hulp hard
nodig heeft en in een kwetsbare positie verkeert.
Herken jij jezelf in de onderstaande eigenschappen? Dan ben jij
misschien de aangewezen persoon voor dit dankbare
vrijwilligerswerk.
• Je voelt je betrokken bij de doelgroep en hebt geen last van
vooroordelen.
• Je bent minimaal een jaar beschikbaar. Je bouwt een
vertrouwensband met mensen, die kun je niet zomaar in de steek
laten. Maar hoeveel uur per week je kunt besteden bepaal je natuurlijk
zelf.
• Als vertrouwenspersoon moet je kunnen omgaan met de
moeilijkheden in iemands leven en zijn kwetsbare positie.
• Als jij ergens voor gaat, geef je niet snel op, zodat we weten dat we
op je kunnen rekenen.
• Je hebt geen strafblad en je eigen financiën zijn op orde.
• Je bent bereid een deskundigheidstraining te volgen van drie dagen
en jaarlijkse bijscholing door middel van e-learning.
Welke eigenschappen heb je nodig?
• Je bent initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel.
Wanneer het erop aan komt ben je instaat om snel en handelend op
te treden.
• Je bent eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig.
• Je kunt omgaan met teleurstellingen.
• Je hebt inlevingsvermogen.
• Je weet hoe je iemand kunt stimuleren en ondersteunen, zonder dat
je het
‘overneemt’.
• Je bent bereid om geregeld te overleggen met je coördinator en
collega vrijwilligers
en van elkaar te leren.

Over de organisatie,
Schuldhulpmaatje

Een stad als Leeuwarden kent helaas steeds meer
mensen die met financiële problemen te kampen
hebben. Vaak ontstaan daardoor ook structureel
schulden die op eigen kracht niet of bijna niet kunnen
worden opgelost.
Vaak zijn deze schulden buiten hun schuld om
ontstaan, bijvoorbeeld doordat men werkloos of ziek
werd, maar ook iets als een scheiding of een te duur
afgesloten lening kan hebben geleid tot schulden.
Geldzorgen kunnen je denken en je gedrag gaan
beheersen. Dat kan zo erg worden, dat je hulp van
anderen nodig hebt om die zorgen de baas te worden.
Voor die hulp kan een Schuldhulpmaatje zorgen!

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 dam vragen naar
de Leeuwarder Uitdaging) wij brengen je dan in contact met de organisatie.

