
Wist je dat 1 op de 6 huishoudens het financieel moeilijk heeft? Veel van deze 

mensen komen er niet zelf meer uit. Zij hebben ondersteuning nodig om weer 

overzicht te krijgen over hun situatie en hun papieren op orde te brengen. 

Ben jij de vrijwilliger die hierbij helpt? 

 

ISOFA (Interkerkelijk Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en 

Administratie) wil graag een bijdrage leveren aan bestrijding van armoede in 

Delft en heeft de volgende vacature: 

 

Persoonlijk Budget Begeleider (m/v) 
 

ISOFA werkt met vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemens in Delft, die 

in (financiële) nood is. Zij geven advies, praktische hulp bij financiële 

administratie en begeleiding naar reguliere hulpverlening.  

ISOFA is aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje 

www.schuldhulpmaatje.nl.  

Op dit moment hebben wij ongeveer 30 vrijwilligers en willen het team graag 

uitbreiden naar 40 personen. Deze mensen zijn hard nodig om de vele 

hulpvragen te beantwoorden! 

 

ISOFA werkt nauw samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening in Delft, 

onder andere door ondersteuning bij de ‘Workshops Administratie’ van de 

gemeente Delft. Ook werkt ISOFA met een eigen (inloop)spreekuur en werken 

vrijwilligers bij mensen aan huis. 

 

Wat doet een Persoonlijk Budget Begeleider? 

 Cliënten thuis bezoeken en/of op het spreekuur te woord staan. 

 Het opzetten van een thuisadministratie en het leren beheren van geld. 
 Het opstellen van een budgetplan. 
 Meedenken over besparingen. 

 Het opstellen van een schuldenoverzicht en zo mogelijk aflosplan. 
 Helpen bij het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen. 

 Begeleiding naar (schuld)hulpverlening. 
 Overleggen met instanties. 

 Verslag doen aan en overleggen met ISOFA. 
 

Wij zoeken mensen:  

 met hart voor diegenen die hulp nodig hebben en goed kunnen luisteren. 

 die goed kunnen communiceren en overtuigingskracht hebben. 
 met geduld, doorzettingsvermogen en grenzen kunnen stellen. 
 met goede kennis van het Nederlands in woord en geschrift. 

 die kunnen communiceren met medewerkers van andere instanties. 
 met een MBO+ werk- en denkniveau en bij willen leren. 

 van 20 jaar of ouder, die minstens 3 uur per week beschikbaar zijn. 
 Kennis van de sociale kaart, bij voorkeur van Delft, is een pré. 

 

 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/


Wat biedt het ISOFA vrijwilligers? 

 Leuk vrijwilligerswerk in een leuk team. 
 Ervaring opdoen met budgetbegeleiding. 
 Voeren van gesprekken met mensen die hulp vragen. 

 Kennis opdoen van de wet- en regelgeving van uitkerende instanties. 
 Scholing op relevante gebieden. 

 Een inwerkperiode door ervaren vrijwilligers en de coördinator. 
 Begeleiding en aansturing door coördinatoren. 
 Een externe cursus door de organisatie Schuldhulpmaatje. 

 Regelmatig overleg met alle Persoonlijk Budget Begeleiders. 
 Een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte onkosten. 

 Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. 
 

Nadere informatie kun je inwinnen bij mw. Inge Weijts (coördinator), tel: 06-

19004038 of op de website www.isofa.nl. Als je belangstelling hebt voor deze 

functie dan verzoeken wij je een CV met een korte motivatie te sturen naar 

info@isofa.nl. 

 

http://www.isofa.nl/
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