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 IJmond 

 

Wij zoeken een COÖRDINATOR. 
Wie zijn wij  

Doelstelling 

Het doel van SHM IJmond is op verzoek van – en in samenwerking met – de 
hulpvrager de financiële situatie op orde krijgen door het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de hulpvrager en het bieden van sociale en praktische 
ondersteuning. 

Visie 

Er zijn veel mensen die in (financiële) problemen zitten of daarin dreigen te 
raken. Zij kunnen het perspectief verliezen hoe zij deze problemen kunnen 
oplossen.  

Missie 

Het voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek en bijdragen aan 
financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving. 
Onze kernwaarden: respect, solidariteit, recht doen aan de hulpvrager, warme 
menselijkheid, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, echtheid, verbondenheid en 
onvoorwaardelijke trouw. 
 

Wie zoeken wij 

Ben je goed in organiseren en wil je een paar uur in de week besteden met hulp 
aan anderen? Stichting SchuldHulpMaatje zoekt jou. 
Schuldhulpmaatje IJmond helpt mensen die schulden hebben of dreigen in de 
schulden te komen. De professioneel getrainde maatjes helpen belangeloos deze 
mensen om weer een kans te laten krijgen op een financieel gemakkelijker 
leven. Schuldhulpmaatje helpt met het op orde brengen van de administratie en 
andere hulp zoals aanvragen bij instanties indien nodig, maar nadrukkelijk niet 
met geldelijke ondersteuning. Het is de bedoeling om zoveel hulp te bieden dat 
men zelf weer op weg kan naar financiële vrijheid.  
De vraag om hulp en de match met een maatje wordt gecoördineerd door een 
coördinator. Hier zoeken wij versterking.  
 

Wat doe je zoal als coördinator? 

• Intakegesprekken met hulpvragers 
• Kennismakingsgesprekken vrijwilligers 

 
Er valt nog veel meer te vertellen. Veel staat al op de website 
www.shmijmond.nl.  

Wil je meer informatie of heb je interesse in deze functie? Neem contact op door 
een e-mail te sturen naar bestuur@shmijmond.nl of bel naar Reinier de Lang: 
0651339913. 
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