
 

 

 

 

 

Over SchuldHulpMaatje 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel 

mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, vanuit 

naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder 

verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat 

daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. We 

helpen mensen voor, tijdens en na de schuldhulpfase.  

 

Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen persoonlijke hulp van ruim 2600 gecertificeerde 

SchuldHulpMaatjes en hun coördinatoren (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio’s 
in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak 

van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  

 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel 

lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en 

andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Meer informatie 

op www.schuldhulpmaatje.nl.  
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Het Landelijk Servicepunt (LSP) heeft een centrale ondersteunende en verbindende rol voor 

onze 113 locaties (lokale stichtingen) in zo'n 150 gemeenten met diverse vormen van 

dienstverlening. We voeren de activiteiten uit die landelijk beter kunnen worden gedaan dan 

lokaal.  

 

Het team Support van het Landelijk Servicepunt is verantwoordelijk voor het faciliteren en 

mede realiseren van onze basisdienstverlening zodat onze locaties optimaal kunnen 

functioneren en meer mensen in schulden, eerder, sneller en beter kunnen ondersteunen. Dit 

doet ze in nauwe samenwerking met collega’s van onze buitendienst, educatie en 

communicatie. We zoeken voor versterking van dit team een 

 

Projectleider Bereik en Support (32 – 36 uur) 
 
    
Wat ga je doen?     
Je draagt proactief bij het faciliteren van onze locaties. Zodat ze in staat zijn meer mensen in 

schulden eerder, sneller en beter te ondersteunen, hun positie in het lokale netwerk te 

ontwikkelen en de samenwerking met lokale relevante partijen te versterken. Je monitort 

hierbij de resultaten van onze dienstverlening aan hulpvragers en reageert proactief op 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/


ontwikkelingen. Je draagt bij aan het ontwikkelen en implementeren van relevante producten 

en diensten voor onze locaties en wordt ingezet als projectleider van innovatieprojecten.  

 

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 kunt schakelen tussen 

operationeel en strategisch niveau. Je onderschrijft en levert een positieve bijdrage aan de 

missie en visie van SchuldHulpMaatje. 

 

Wat breng je mee?     
• HBO werk- en denkniveau;   

• Projectmanagement; 

• Inlevingsvermogen; 

• Commerciële vaardigheden; 

• Betrokken bij een christelijke geloofsgemeenschap; 

• 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.  

• Op de functie is een passende financiële vergoeding van toepassing inclusief 

pensioen en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is ook mogelijk de functie 

als ZZP’er in te vullen.  
• Start: zo spoedig mogelijk. 

    
 

Geïnteresseerd?    
Ben je enthousiast geworden? Vraag dan een uitgebreidere profielschets op en/of stuur je 

motivatiebrief en CV vóór 1 april naar carla.vandervlist@schuldhulpmaatje.nl  

 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan telefonisch contact op Kees van 

Dijk, projectmanager Operations en Support, telefoon 06 4170 1187 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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