Weet jij alles over belastingzaken en vind je het leuk om anderen daarbij te helpen? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Wist je dat ongeveer 1 op de 6 huishoudens financiële problemen heeft? De
Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) wil graag een
bijdrage leveren aan bestrijding van armoede in Delft en heeft de volgende vacature:

Vrijwilliger Belastingzaken (m/v)
Wat doet ISOFA?
ISOFA werkt met een groep vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemens in Delft, die in
(financiële) nood is, zie www.isofa.nl. Zij geven advies, hulp bij financiële administratie en
begeleiding naar reguliere hulpverlening. ISOFA is aangesloten bij Schuldhulpmaatje
www.schuldhulpmaatje.nl.
Vrijwilligers van ISOFA zijn betrokken in vier verschillende projecten waarin hulpvragers regelmatig
aangifte inkomstenbelasting moeten doen.
ISOFA is op zoek naar een vrijwilliger die ongeveer 2-4 keer per maand belastingaangiften wil
indienen. Dit kan samen met een cliënt zijn. Maar ook via machtigingen die de cliënt afgeeft.
Voor het verzamelen van de juiste stukken zijn collega-vrijwilligers ter ondersteuning beschikbaar.
Op welke gebieden kunnen vrijwilligers van ISOFA bemiddelen of hulp bieden?
 Het voeren van een thuisadministratie en het beheren van geld.
 Het opstellen van een budgetplan en/of schuldenoverzicht.
 Aanvragen uitkeringen en toeslagen.
 Invullen van formulieren.
 Begeleiding naar (schuld)hulpverlening.
Wat doet een vrijwilliger belastingzaken?
 Andere vrijwilligers ondersteunen door het verzorgen van aangiften of aanvragen.
 Begeleiding bieden aan hulpvragers en vrijwilligers bij aanvragen van toeslagen of aangifte
inkomstenbelasting.
 Gesprekken voeren met de hulpvrager op een spreekuur (woensdagmorgen).
 Overleggen met en verslag doen aan de coördinatoren van ISOFA.
Wat is het profiel van de vrijwilliger belastingzaken?
 Hij/zij heeft hart voor diegenen die hulp nodig hebben.
 Hij/zij kan goed communiceren.
 Hij/zij heeft kennis van belastingzaken.
Wat biedt het ISOFA vrijwilligers?
 Contact hebben met hulpvragers.
 Kennis opdoen van het werkveld.
 Begeleiding tijdens een inwerkperiode door de coördinator.
 Een laptop in bruikleen om de werkzaamheden op uit te voeren.
 Een externe cursus door de organisatie Schuldhulpmaatje.
 Regelmatig overleg met alle vrijwilligers.
 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 we je
een CV met een korte motivatie te sturen naar info@isofa.nl

