Welzijn Capelle is op zoek naar een

Financieel hulpverlener
voor 24 - 32 uur per week
met aantoonbare ervaring in de aanpak van schulden
per direct
Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat
iedereen ertoe doet. Wij streven naar een Capelse samenleving waarin mensen positieve
aandacht hebben voor elkaar. Onze visie is dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk
functioneert en op eigen wijze bijdraagt aan de samenleving.
Onze medewerkers bieden Capellenaren hulp, informatie en advies, en stimuleren vrijwillige inzet
en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijken versterken. Door verbindingen te leggen,
bevordert Welzijn Capelle de sociale samenhang, sociale veiligheid en samenwerking tussen
organisaties.
Voor meer informatie over de dienstverlening van Welzijn Capelle kijk je op
www.welzijncapelle.nu
Wij zijn op zoek naar een financieel hulpverlener/maatschappelijk werker voor het Eropaf-team
voor de aanpak van complexe (financiële) casuïstiek.
De inhoud van de functie
Als financieel hulpverlener kom je bij bewoners met complexe problematiek achter de voordeur.
Het stabiliseren van armoede/schulden is een noodzakelijke voorwaarde voor het oplossen van
andere problemen. De financieel hulpverlener richt zich derhalve op bewoners die problemen
hebben met het adequaat kunnen voeren van hun financiële huishouden, in hun relatie met
instellingen, instanties en maatschappelijke instituties. De financieel hulpverlener is
verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van bewoners met financiële problemen.
Als financieel hulpverlener werk je nauw samen met maatschappelijk werkers, budgetcoach en
de coach financiële preventie. Je werkt integraal en deelt inhoudelijke kennis binnen de
organisatie.
De taakgebieden van de financieel hulpverlener zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht verkrijgen in de financiële huishouding en vaardigheden van een cliënt.
Het analyseren van de cliëntsituatie op alle levensgebieden alsmede het beoordelen van
de mogelijkheden, belemmeringen en het probleemoplossend vermogen van de cliënt.
het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren/realiseren van een plan van aanpak samen met
de cliënt gedurende het schuldentraject.
het coachen, motiveren en stimuleren van de cliënt teneinde hem inzicht in en controle op
de eigen financiële situatie te doen (her)krijgen.
Inzetten van diverse voorzieningen (bijv. Budgetbeheer) en tijdig betrekken van andere
expertise t.b.v. (financiële) stabiliteit.
het toewerken naar een duurzame oplossing, waaronder het voorbereiden en toeleiden
van de cliënt naar de schuldhulpverlening.
het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.

•
•

het informeren van belanghebbenden over de ontwikkelingen ten aanzien van de
schuldhulpverlening.
het nauw samenwerken met belangrijke ketenpartners voor de uitvoering van diverse
Meldpunten (waaronder Woningontruiming, Waterafsluiting en Vroegsignalering).

Functie-eisen
Naast dat je past binnen het hierboven omschreven profiel vragen wij van jou dat je beschikt
over:
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
kennis van wet- en regelgeving Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Kennis van de (lokale en regionale) sociale kaart
Beschikt over hulpverlenende competenties
Kennis van en ervaring met partijen, voorzieningen en regelingen binnen de
schuldhulpverleningsketen.

Je bent iemand die:
• gemakkelijk contacten kan leggen en een vertrouwensrelatie kan opbouwen
• integraal kan samenwerken met interne en externe partners
• resultaatgericht, planmatig en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
• een goed analytisch vermogen heeft en uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid (o.a. voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden
van rapporten en registratiesystemen).
• integer is bij het omgaan met bezittingen/financiën van de cliënt
• creatief is, je kunt ook áchter de structuren en buiten de lijnen kijken
• pro actief is en ondernemend in denken en doen
• flexibel en stressbestendig is, je hebt improvisatievermogen en draagt zorg voor balans
tussen werk/privé en gezondheid
• om kan gaan met emoties, weerstand en kritiek en open staat voor feedback
• humor heeft en kan relativeren
Arbeidsvoorwaarden
De functie van financieel hulpverlener is gesalarieerd volgens schaalniveau 8 van de cao Sociaal
Werk. De omvang van het dienstverband is 24-32 uur per week. Aanstelling is voor een jaar.
Aanstelling in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
Informatie / sollicitatie
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Mariska Vos, teamleider
Aanmeldbureau en Eropaf-team, 06-81105497 of per mail naar m.vos@welzijncapelle.nu
Sollicitatie
Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag uiterlijk op maandag 31 januari 2022. Je kunt je
sollicitatie mailen naar Bianca Slagboom, administratief assistente via
solliciteren@welzijncapelle.nu.

