Pulse zoekt een

Sociaal Raadsman/vrouw
voor 16 – 32 uur
met ervaring in het werken met vrijwilligers

Pulse staat voor
Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je
bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich
voor in. We organiseren dit samen met ruim 500 vrijwilligers en zo’n 50 professionals.

De functie
Pulse biedt ondersteuning en advies aan bewoners met financieel- administratieve vragen. Deze
vragen zijn zeer uiteenlopend van aard. We helpen ouderen wiens partner (die altijd de financiën
deed) is overleden, we komen in multi-problem gezinnen, we adviseren mensen die nooit schulden
hadden en door bijzondere omstandigheden ineens met financiële problemen zitten, we werken met
inwoners die chronisch moeite hebben hun administratie en financiën op orde te krijgen.
Pulse biedt hulp waar andere instanties dit niet kunnen bieden, Pulse werkt als het enigszins kan met
inzet van vrijwilligers die een groot deel van het advies- en ondersteuningswerk doen. Pulse biedt
deze dienst aan onder de naam ‘Financiën op Orde’. Pulse is werkzaam in IJsselstein en in Lopik.
Een deel van de vragen pakken we op in spreekuren. Vaak zijn er ook vrijwilligers behulpzaam tijdens
de spreekuren. Andere vragen starten met een intake gesprek, en afhankelijk van complexiteit en
aard van de vraag matchen wij een passende vrijwilliger, die vervolgens de vraag verder oppakt. In
bijzondere gevallen kan de professional langdurig betrokken zijn bij de directe hulp aan een inwoner.
Daarnaast bieden we informatie over budgetbeheer en het voorkomen van schulden. We nemen
deel in overleggen met gemeente, sociale dienst en alle overige instanties die betrokken zijn bij
armoedeproblematiek en schulden.
De laatste paar jaar zien we het aantal vragen dat bij de dienst Financiën op Orde binnenkomt snel
stijgen, en ook de complexiteit van de vragen neemt zienderogen toe. Om deze vraag goed te
kunnen blijven bedienen zoeken wij versterking van ons team voor 32 uur per week. Het is ook
denkbaar dat deze uren worden ingevuld door twee personen die gezamenlijk 32 uur werken.

Wat ga je doen ?
-

Werkzaamheden binnen de dienst Financiën op Orde. Gesprekken voeren met bewoners
met vraagstukken op het gebied van financiën en administratie. Eerste advisering, matching
met vrijwilligers die behulpzaam kunnen zijn bij de aanpak van het probleem. Verbinden met
diensten en ondersteuning elders. Inrichten, faciliteren en bijdragen aan
toeslagenservicepunt, spreekuren, budgetcafé en andere manieren om advies en hulp
toegankelijk te maken.
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-

Ontwikkelen van nieuwe producten. We richten ons meer en meer op preventie, vroegtijdig
opsporen van financieel- administratieve vragen en problemen, bereiken van de doelgroep.
Mede-ontwikkelen van armoede aanpak. Bijdragen in lokale discussie, vertalen van landelijke
ontwikkelingen en trends in lokaal aanbod.
Samenwerking met alle mogelijke instanties en partners, van sociaal team tot sociale dienst,
van kerken tot bewindvoerders.
Werven, scholen en ondersteunen van vrijwilligers

We zoeken iemand met :






HBO werk- en denkniveau, opleiding SJD of door ervaring gelijkwaardig kennisniveau
Ervaring in het werken met vrijwilligers
Feeling voor wat er leeft onder de doelgroep, aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.
In het bijzonder in staat om contact met maken met en vertrouwen te winnen van de
migranten binnen de doelgroep van Financiën op Orde.
Creatief en innovatief
Gericht op samenwerking en het benutten van kennis en mogelijkheden van andere
organisaties

Wij bieden:
Een prettige werkplek binnen een middelgrote welzijnsorganisatie met een goede werksfeer, in een
klein team met veel ruimte voor eigen initiatief. Een functie is ingeschaald in schaal 8 CAO WMD. Er
is een dertiende maand, IKB, reiskostenvergoeding en vitaliteitsbudget. Het gaat om een aanstelling
voor een jaar; bij wederzijdse tevredenheid kan deze worden omgezet in een vast dienstverband.

Is dit jouw nieuwe uitdaging ?
Indien je geïnteresseerd bent kun je tot 1 september je brief en CV sturen naar Berty Kippersluijs,
b.kippersluijs@stichting-pulse.nl.
Indien je nog vragen hebt over de functie kun je tot eind juli contact opnemen met Brigit den Hartog,
tel 06 47372561 ; of vanaf 12 augustus met Lianne Sturrus, tel. 06 33228725.
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