Rijnstad is regelmatig op zoek naar:

Schuldhulpverleners
met ervaring in outreachend werken (20-36 uur)
Algemeen
Rijnstad is de maatschappelijke organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in
Arnhem en omgeving met ruim 150 medewerkers en circa 800 vrijwilligers. We dragen bij aan het
bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving door mensen te versterken in hun
kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en hen aan te spreken op eigen
mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We bieden dienstverlening op maat en dichtbij de
mensen.
Profiel
In de gemeente Arnhem en Lingewaard verzorgt Rijnstad het voortraject op de minnelijke
schuldregeling. Inwoners worden begeleid bij het doorlopen van de zogenaamde schulddienstverleningsladder. De nadruk hierbij ligt op een activerende aanpak waarbij volop aandacht is voor
gedragsverandering en het bewerkstelligen van gezond financieel gedrag.
Naast dit voortraject wordt er in verschillende projecten gewerkt aan preventie en vroegsignalering
van schulden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de financiële (zelf)redzaamheid van
specifieke doelgroepen, zoals mensen met een psychiatrische beperking, dak- en thuislozen en
jongeren.
Werkzaamheden
•
Outreachend benaderen van inwoners met beginnende of reeds problematische schulden;
•
hulpverleningsplan ontwikkelen en uitvoeren, waaronder het begeleiden bij het stabiliseren
van problematische schuldsituaties, het aanvragen van regelingen en voorzieningen, het
aanpassen van de uitgaven en het omgaan met een beperkt budget, het aflossen van de
schulden en waar mogelijk toe leiden naar een minnelijke schuldregeling;
•
verstrekken van informatie en geven van advies over regelingen en voorzieningen en het
bieden van hulp bij het aanvragen ervan; ondersteuning bieden aan de vrijwillige budgetcoach
die de medewerker schuldhulpverlening ondersteunt bij het begeleiden van inwoners;

•
•
•

het leveren van een bijdrage aan de signaleringstaak;
het uitvoeren van preventie activiteiten;
het rapporteren en registreren van cliëntgegevens.

Rijnstad vraagt
•
•

afgeronde HBO SJD of HBO MWD is een eis;
ervaring met materiële hulpverlening, w.o. schuldhulpverlening is een eis;

•

kennis van wet- en regelgeving, in het bijzonder: sociale zekerheid, belastingen,
consumentenzaken en schuldenproblematiek;
kennis van de sociale kaart;
analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan;
ervaring met motiverende gespreksvoering;
outreachend kunnen werken en zich in netwerken kunnen profileren namens de instelling;
goede sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de inwoner
en de leefomgeving van de inwoner;
om kunnen gaan met inwoners met psychiatrische problematiek;
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het
schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen;
stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventie in crisissituaties.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rijnstad biedt
• enthousiaste en betrokken collega’s, waarbij hard werken, kwaliteit leveren en innovatie
samengaan. De schuldhulpverleners werken nauw samen met o.a. de Sociale Wijkteams;
• een zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid, midden in de wijksamenleving;
• een inspirerende werkomgeving met volop kansen om je talenten te ontwikkelen;
• arbeidsvoorwaarden conform de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
• salarisindicatie: schaal 8, van €2.454,- tot €3.495,- bruto per maand bij een
dienstverband van 36 uur per week;
• individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris);
• persoonlijk loopbaanbudget (1,5% van het salaris).
Informatie en reactie
Nadere informatie is te vinden op www.rijnstad.nl/hulp_bij_schulden
Voor vragen over deze open vacature kun je contact opnemen met Miriam Holland, Operationeel Manager;
per mail: m.holland@rijnstad.nl of via telefoon: 06-21890491.
In je motivatie graag vermelden per wanneer je beschikbaar bent en voor hoeveel uur per week.
Solliciteren kan alleen online. Sollicitaties die per brief of per e-mail worden ontvangen, kunnen wij
helaas niet in behandeling nemen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

