
 
 

 

 
Weet je dat een kwart van de Amsterdammers schulden heeft? Jij 

kan Amsterdammers op weg helpen naar een schuldenvrije 

toekomst! Kom je bij ons team? 

Buurtteam Amsterdam Noord is dé plek in de buurt voor alle 

buurtbewoners met vragen. Altijd en overal dichtbij. Wij bieden 

ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, 

uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders 

eigenheid: iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven! 

 

Voor ons team Preventie en Vroegsignalering zoeken wij een:  

 

 

Schuldhulpverlener t.b.v. Geregelde betaling en Statushouders 

(32 uur per week) 
 

 

Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 

 

Wat dit de mooiste baan maakt? Jouw hulp maakt het verschil en geeft structuur en een stukje rust in 

iemands leven. En je krijgt hier ook nog voor betaald! 

Met jouw inlevingsvermogen en oplossingsgericht denken kunnen we de Amsterdammer écht helpen. 

Je ondersteunt buurtbewoners met een participatiewet uitkering bij het oplossen van financiële 

problemen door middel van advies en begeleiding en leert hen om te gaan met geld om financiële 

problemen in de toekomst te voorkomen. Het doel is een toekomst zonder schulden. Deze functie 

richt zich specifiek op het Project Geregelde Betaling ter voorkoming van ontruimingen dat probeert 

huurachterstanden zo vroeg mogelijk op te lossen. Acht uur is gereserveerd voor statushouders met 

financiële problemen. 

Als schuldhulpverlener werk je nauw samen met de klantmanagers van de gemeente op de afdeling 

Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en begeleid je cliënten met een uitkering en schulden. Waar 

nodig schakel je passende hulpverlening in. 

 

Heb jij:  

• 32 uur in de week over?  

• Een (bijna) afgeronde Hbo-opleiding in de richting van schuldhulpverlening?  

• Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en administratieve procedures? 

• Affiniteit met diverse culturele achtergronden? 

• Kennis van de sociale kaart? 

 

Dan maken wij graag kennis met je!  

 

Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van €2.763 en 

een maximum van €3.864 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).  

• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan omzetten naar 

extra geld of vrije dagen. 



 
 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor 

een opleiding of activiteit waar jij energie van krijgt. 

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin jouw ontwikkeling centraal staat. 

 

Informatie en sollicitatie: 

Ben je enthousiast? Yes! Reageer vóór 7 mei 2021 met je cv en motivatie via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. De gesprekken vinden plaats in week 19.   

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen Anneke Hoencamp 
(telefoonnummer 06 57954308) 
 

Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

  

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de 

voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Kijk op de website Buurtteam Amsterdam voor meer informatie.  

Buurtteam Amsterdam Noord is partner van De Sociale Maatschap. 

mailto:solliciteren@desocialemaatschap.nl
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://desocialemaatschap.nl/

