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Vrijwilliger Thuisadministratie / Schuldhulp 
 

Soms zijn mensen het overzicht kwijt over hun financiën en administratie. Door 

omstandigheden als ontslag of scheiding lukt het niet meer om de rekeningen te betalen. Dit 

zorgt voor stress.  

 

Geef jij mensen met geldzorgen weer perspectief? 

 
Jouw inzet als schuldhulpvrijwilliger maakt het verschil. Dankzij jou krijgen mensen weer grip 

op hun geldzaken. Je ondersteunt mensen bij het op orde brengen van hun administratie. 

Net zo belangrijk is de persoonlijke aandacht die jij aan iemand geeft. Je ziet de persoon 

achter de geldzorgen en hebt een open houding naar mensen van diverse achtergronden. 

Het is belangrijk dat je goed kan luisteren, de juiste vragen stelt en geduldig blijft.  

Iets betekenen voor een ander, dat geeft voldoening! 

 

Word vrijwilliger 
 

Wat ga je doen?  

Je gaat eerst kennismaken. Het is belangrijk dat vertrouwen ontstaat, omdat je werkt met 

mensen in een kwetsbare positie. Samen breng je in kaart wat de situatie is. Waarbij is hulp 

nodig? Soms is dat bij het ordenen van administratie of invullen van formulieren. Een andere 

keer oefen je samen een lastig telefoongesprek of ga je aan de slag met een budgetplan. 

Hierbij geldt steeds: de ander blijft zelf verantwoordelijk. Je ondersteunt, zonder het over te 

nemen. 

 

Training en goede voorbereiding 

Als vrijwilliger ga je goed voorbereid aan de slag. Je volgt eerst een training voor financiële 
maatjes. Je leert hoe je mensen met geldzorgen begeleidt richting een schuldenvrij leven. Als 
het nodig is, verwijs je door naar de juiste hulp.   
  
Bij vragen kun je altijd terecht bij de lokale coördinator. Ook is er regelmatig overleg met 
collega-vrijwilligers. Zo leer je van elkaars ervaringen. 
 

Enthousiast? 

Als vrijwilliger ondersteun je mensen zodat ze hun administratie op orde krijgen én houden. 

Zo voorkomen we samen dat geldzorgen leiden tot schulden.  

Jouw inzet en talent zijn van harte welkom.  

 

Ben je minimaal een jaar beschikbaar voor ongeveer 4 uur per week?  

Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


