
 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer in Hoofddorp zoekt een vrijwilliger voor de functie 

FINANCIEEL ONDERSTEUNER 
Voor realisatie schuldpreventie-project Euro-wijzer 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is een professionele vrijwilligersorganisatie en onderdeel van de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, een breed samengestelde organisatie die op basis van de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen. 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is op zoek naar een vrijwillig financieel ondersteuner. 
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland menigmaal vanuit een kwetsbare inkomenspositie met 
minimuminkomen, veelal zonder spaargeld en zijn vaak slecht geïnformeerd over de 
inkomensondersteunende voorzieningen waar zij recht op hebben. 

VluchtelingenWerk wil met project Euro-Wijzer de financiële positie van vluchtelingen verbeteren 
door hen te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden. Hiervoor is een vrijwillige financiële 
begeleider nodig.  
 
Je houdt je bezig met: 

• vluchtelingen te leren een ordelijke thuisadministratie op te bouwen en hen bekend te maken met 
het digitale betaalverkeer; 

• vluchtelingen te leren vooruit te denken en uitgaves te plannen; 

• inventariseren in één op één situaties of in groepsverband welke vaardigheden door de 
vluchtelingen geleerd moeten worden;  

• het werken met een speciaal werkboek dat is ontwikkeld door het Nibud en gericht is op 
vluchtelingen (hiervoor dien je een training te volgend). 

 
Wij vragen dat je: 

• over goede sociale vaardigheden beschikt en een belangstelling hebt voor vluchtelingen; 

• minimaal beschikt over een HBO werk- en denkniveau; 

• om kan gaan met laaggeletterdheid/laagopgeleide vluchtelingen; 

• een ordelijke administratie kan voeren; 

• je wil verbinden voor ten minste 6 maanden voor enkele uren per week; 

• (idealiter) beschikt over ervaring als financiële begeleider of affiniteit hebt met het onderwerp 
schuldpreventie. 

 
Wij bieden jou: 

• interessant en zinvol vrijwilligerswerk met deskundige begeleiding; 

• een training in het gebruik van het Nibud werkboek; 

• evt. reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd; 

• mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via trainingen en het cursusaanbod van 
VluchtelingenWerk. 
 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kan je contact op nemen met Minara Kassanova via 
haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl. Bij belangstelling ontvangen we graag een motivatie met je cv. 
Deze kunnen gemaild worden naar haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl  
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