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Reacties met je motivatie en je cv naar 
DPE inzake Schuldhulpmaatje,  

Posthoornstraat 8, 6711 BX Ede  
of  diaconaalconsulentede@gmail.com  

Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en  
ongeveer 25 kerken of  geloofsgemeenschappen zijn hierbij  
aangesloten. Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de  
eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken  
en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten ten 
behoeve van de lokale samenleving. 
Vanuit het DPE worden een aantal projecten uitgevoerd: 

SchuldHulpMaatje, HipHelpt, HipHelpt inloopspreekuur, MoneyFit en Noodfonds Ede  
 

Door het vertrek van een van de huidige coördinatoren zijn we op zoek naar een 
 

Coördinator SchuldHulpMaatje Ede 
(ong. 0,25 fte) 

 
SchuldHulpMaatje Ede heeft als doel om burgers te ondersteunen bij het oplossen of voorkomen van 
financiële problemen door de inzet van ruim 45 getrainde en gecertificeerde vrijwilligers die wij 
‘schuldhulpmaatjes’ noemen. Een maatje wordt gekoppeld aan een hulpvrager en samen gaan zij op 
zoek naar antwoorden op de vragen die jij als coördinator tijdens een intakegesprek met de hulpvrager 
hebt vastgesteld. 
Een maatje helpt de hulpvrager financieel overzicht te krijgen en zo mogelijk schulden weg te werken, 
regelmatig in samenwerking met financiële ketenpartners (o.a. Schulddienstverlening gemeente Ede), 
maatschappelijke organisaties en/of diaconieën.   
 
Als coördinator houd je je niet alleen bezig met het intakeproces van hulpvragers, maar ook met de 
intake van (nieuwe) maatjes. Je geeft, samen met je collega-coördinator, leiding aan  
de groep vrijwilligers en ziet toe op effectief functioneren, je bent hun klankbord en coach. Verder 
organiseer je toerustingsbijeenkomsten en je bent samen met het team en het DPE een 
gesprekspartner voor de lokale partijen, zoals ambtenaren, lokale instellingen en ondernemers. 
 
De coördinator, die wij zoeken: 

• kan zelfstandig werken 

• heeft mensenkennis en ervaring met het kunnen werken in teams en waardeert verschillen 

• heeft bij voorkeur kennis van de sociale kaart 

• heeft bij voorkeur ervaring in een maatschappelijk/sociaal werk functie 

• heeft lef om keuzes te maken en durft door te pakken in lastige situaties 

• kan bij gesprekken snel een inschatting van de situatie maken 

• is flexibel in het invullen van de uren 

• wil meewerken aan het consolideren en mogelijk uitbreiden van SHM Ede 

• beheerst computervaardigheden, Microsoft Word en excel en is thuis op internet 

• heeft financiële kennis en affiniteit  

• is betrokken bij een protestantse kerk / geloofsgemeenschap (in Ede of omliggende dorpen) 
 
Aan de coördinator bieden wij: 

• een baan van ong. 0,25 fte in een klein maar enthousiast team (3 personen)  

• samenwerking met de andere DPE projecten, waardoor mooie dwarsverbanden op diaconaal 
terrein ontstaan 

• een baan waarin je je kunt vastbijten om mensen te helpen en tegelijk de ruimte hebt om 
grenzen te stellen 

• opleidingsmogelijkheden. Denk aan: 3-daagse training voor Schuldhulpmaatjes, dagtraining 
voor beginnende coördinatoren, e-learningmodules en jaarlijkse aanvullende trainingsdagen 

• ondersteuning vanuit het landelijk servicepunt SchuldHulpMaatje 

• een online hulpvragersysteem ter ondersteuning maatjes en coördinatoren 
 
Interesse? 

Wil je meer weten? Heb jij interesse in deze uitdagende functie?  Dan horen we graag van je. 
Voor informatie 
Jan de Kluijver 
alg coördinator DPE projecten 
diaconaalconsulentede@gmail.com  
06 51517412 
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