
 

Budgetcoach voor statushouders 
(32 uur per week) 

 
 
Voor meerdere gemeenten in midden en noord Nederland verzorgen wij budgetcoaching voor statushouders. Meestal 
gaat het om trajecten van 6 maanden waarbij zowel aan het begin als aan het einde een rapportage opgeleverd moet 
worden richting de opdrachtgever. Deze specifieke doelgroep vraagt om een goede samenwerking en overleg met de 
betrokken gemeente en onder anderen vluchtelingenwerk.  
 
Jouw passie 

Jouw passie is schuldhulpverlening. Je bent intrinsiek gemotiveerd om anderen te helpen bij het verwerven van 
financiële zelfredzaamheid. Je hebt veel affiniteit met de doelgroep en bent je bewust van het feit dat deze doelgroep 
de weg in wet- en regelgeving minder goed kent. Dat betekent ook dat je zelf een proactieve houding moet hebben. 
Je hebt belangstelling voor mensen en hun verhalen en maakt makkelijk verbinding met anderen. Dit vraagt ook van 
je dat je stevig in je schoenen en de maatschappij staat. Je geniet als een klant weer een stapje zet op de ladder naar 
zelfredzaamheid. Want daar is het jou om te doen. Jouw positieve instelling, coachingsvaardigheden, kennis van 
schuldhulpverlening en de sociale kaart zet je in om de klanten te begeleiden.  
Je let op signalen die kunnen duiden op psychosociale problematiek en waar nodig verwijs je de klant door naar 
instanties voor hulp. Om de situatie van de klant goed te kunnen volgen leg je gemaakte afspraken vast in het digitale 
dossier en werk je dagelijks je actieagenda bij. Dit is ook de basis voor je eindrapportage.  
 
Wat breng je mee 

Om deze functie goed uit te kunnen oefenen heb je een proactieve positieve flexibele instelling nodig. Je bent een 
echte doorpakker. Je werkgebied bestrijkt heel midden en Noord Nederland en je bent dus veel onderweg. Dat vraagt 
van je dat je goed kunt plannen, zodat je je beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk inzet. Vaste werktijden van 9 tot 5 
zeggen jou niet veel, een keer vroeger van huis of later thuis zie je niet als een probleem. 
Je hebt een HBO werk- en denkniveau aangevuld met een opleiding schuldhulpverlening of bent bereid deze te halen. 
In het verleden heb je al ervaring opgedaan met het coachen van mensen waarbij je gebruik maakte van motiverende 
gesprekstechnieken. Daarnaast weet je van je zelf dat je zelfstandig, stressbestendig, resultaatgericht, klantgericht en 
communicatief vaardig bent. Je kunt je eigen werk goed organiseren en plannen en je bent flexibel als het gaat om 
werktijden, reistijd en werklocaties. Je hebt affiniteit met onze doelgroep. 
 
Wat vind je bij ons 
Als je bij ons komt werken, kom je in een informele bedrijfscultuur en word je onderdeel van een enthousiast team. 
We voorzien je van laptop, telefoon en als je wilt een leaseauto (Toyota Aygo) om je werk optimaal te kunnen doen.  
Afhankelijk van je werkervaring starten we met een salaris tussen de € 2300,- en € 3735,- bruto voor 36 uur per 
week. Daar komt nog wel een eindejaarsuitkering van 6% bovenop.  
 
Wie zijn wij 

Onze sinds 1951 opgebouwde expertise, begin deze eeuw gebundeld in Kredietbank Nederland, maakte ons de 
perfecte partner om mensen met onoplosbaar lijkende schulden een uitweg te bieden. Voor meer dan 7000 mensen 
maakten en maken wij dagelijks het verschil tussen financieel verzuipen en overleven met een waardig en waardevol 
financieel toekomstperspectief. En omdat iedereen recht heeft op een financieel gezonde toekomst en de weg daar 
naartoe soms moeilijk is, blijven wij meer dan onze best doen om voor hen het verschil te maken. Op weg naar 
zelfrespect en zelfvertrouwen. 
 

Heb je belangstelling 

Mail je CV én motivatie dan naar solliciteren@kbnl.nl t.a.v. Maria Hutten. Wij kijken naar je uit! Wil je meer informatie 
over de functie, bel dan met Martijn Spithoven, tel: 06 333 413 88 
 


