
 
 
Wat doet SchuldHulpMaatje?      
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden 
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dit doen we via internet en getrainde vrijwilligers, die 
deskundig en op persoonlijke wijze kunnen coachen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding 
in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.     
    
Visie:    
Naastenliefde is onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens 
aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Onze aanpak, die aanvullend is op de 
reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en 
maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, 
christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.    
    
Aanpak:    
We helpen mensen vóór, tijdens en na schuldsituaties. Het Landelijk Servicepunt van de 
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een centraal ondersteunende en verbindende 
rol voor de ca. 110 lokale lid-organisaties in 150 gemeenten met diverse vormen van 
dienstverlening. We voeren díe zaken uit die landelijk beter kunnen worden gedaan dan 
lokaal.    
 
Accountmanagement: 
Het team Accountmanagement van het Landelijk Servicepunt draagt zorg voor acquisitie en 
bouwen van nieuwe locaties en relatiebeheer ten behoeve van onze locaties. We werken 
daarbij nauw samen met onze collega-organisatie HipHelpt.  
 
We zijn op zoek naar een: 
 
 

Accountmanager voor 24-32 uur per week  
(Zuidoost Nederland)  

    
   
Wie ben je?     
Je bent ondernemend en enthousiast. Je ziet kansen en bent in staat om dit concreet uit te 
werken. Je straalt uit waar je voor staat en bent daarin resultaatgericht. Je onderschrijft en 
levert een positieve bijdrage aan de missie en visie van SchuldHulpMaatje.   
    
Wat ga je doen?     
Je draagt proactief bij aan de groeidoelstellingen van ons meerjarenbeleid door het creëren 
van kansen en mogelijkheden voor het werven en starten van nieuwe lid-locaties en het 
ondersteunen bij het opbouwen hiervan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een deel van 
het relatiebeheer van onze locaties en ondersteunt hen bij bestuurszaken, financiën, 
fondswerving etc. Je bent onderdeel van het team accountmanagement en samen zijn jullie 
verantwoordelijk voor het realiseren van de jaardoelstellingen. 
  
   
Wat breng je mee?     

 MBO+/HBO werk- en denkniveau;   



 Commerciële vaardigheden; 
 Kennis van het werk van SchuldHulpMaatje;   
 Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van de Nederlandse taal;   
 In staat zowel zelfstandig als in opdracht te werken;   
 Beheersing van de voor de functie relevante computerprogrammatuur;   
 Betrokken bij een christelijke geloofsgemeenschap; 
 Kennis van de kerkelijke kaart in Nederland. 
 Bereidheid om ’s avonds te werken 

  
Wat bieden we je?    

 Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische 
organisatie met enthousiaste collega’s;   

 Standplaats: thuis én op een van onze flex- en ontmoetingsplekken in Leiden, Utrecht 
en Zwolle;   

 Deze functie wordt bij voorkeur als ZZP-opdracht uitgevoerd.  
 Start: per 1 januari 2023.   

    
Geïnteresseerd?    
Ben je enthousiast geworden? Vraag dan een uitgebreidere profielschets op en/of stuur je 
motivatiebrief en CV vóór 1 december naar mariette.hulsbergen@schuldhulpmaatje.nl.    
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan telefonisch contact op met 
Trudy Molenaar (coördinator team accountmanagement) via 06-19879147  
   
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.   
   
  
 


