Samen zijn we Leeuwarden
De kracht van samen in dorpen en wijken. Dat is waar wij voor gaan!
Inwoners van Leeuwarden moeten zo prettig en onbezorgd mogelijk kunnen leven in hun
gemeente, die naast de stad ook 35 dorpen telt. Hierdoor ontwikkelen zij zich het beste en
beleven ze het meeste plezier aan het wonen en leven in de gemeente Leeuwarden.
Wij zijn in de stad en de dorpen bereikbaar voor iedereen en werken dicht in de buurt. We
doen dit vanuit zes sociale wijkteams, twee dorpenteams en teams die zich specifiek
bezighouden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders,
buurtbemiddeling, ontmoeten & meedoen en opbouwwerk.
Amaryllis is gestart met een pilot ervaringsdeskundige schuld & armoede. In de praktijk
onderzoeken we de mogelijkheden van de inzet van een ervaringsdeskundige. Na een jaar
bepalen we of dit een structurele functie wordt binnen de organisatie.
Word jij onze

Ervaringsdeskundige schuld & armoede (28-36 uur)?
Jij:
●
●
●
●
●

●

●
●
●

hebt zelf in een ontwrichtende situatie gezeten van schulden en/of armoede, bent hier
uitgekomen en hebt een proces van herstel doorgemaakt. Nu ben je klaar om bewoners
in een zelfde situatie te ondersteunen.
benut je ervaringskennis vanuit een opleiding ervaringsdeskundige voor de
ondersteuning van bewoners. En dat doe je ook ter verrijking van je collega’s en de
doorontwikkeling van het beleid schuld & armoede.
zoekt, soms in samenwerking met de sociaal werker, actief bewoners op die
betalingsachterstanden hebben.
werkt volgens de eropaf-aanpak, door mensen met betalingsachterstanden en
(beginnende) schulden hulp aan te bieden. Jouw ervaringskennis benut je bij het
aangaan van het contact tijdens deze fase van vroegsignalering.
regelt langdurige hulp als blijkt dat er langer of meer hulp nodig is. Want amaryllis
biedt ook begeleiding en nazorg gericht op het vergroten van de financiële
zelfredzaamheid en het realiseren van een stabiele financiële situatie. Of je begeleidt
de toegang en toeleiding tot curatieve schuldhulpverlening en budgetbeheer.
biedt met je kennis van budgetteren en financiën passende ondersteuning om tot een
oplossing van de achterstanden te komen. En durft daarbij buiten kaders te kijken en
te handelen.
hebt een open houding, bent geduldig, een doorzetter en nauwkeurig in het registreren
van de contacten en de resultaten van de aangeboden hulp.
maakt makkelijk contact met bewoners, hun netwerk en met collega’s en je staat
ervoor open om van elkaar te leren.
hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werkveld en bij voorkeur kennis van
wet- en regelgeving in het sociaal domein.

●

hebt minimaal een afgeronde sociale studie op mbo-opleiding niveau 4 en volgt een
erkende opleiding als ervaringsdeskundige of hebt deze afgerond.

Wij:
● zijn 250 collega’s in een boeiende en bloeiende organisatie die samen naar jouw komst
uitkijken!
● bieden je een werkplek aan in ons kantoor in de wijk. Wij zien jou daar overigens het
liefst niet al te vaak, want je bent vooral te vinden in de wijk en bij inwoners.
● nemen je na een tijdelijke aanstelling van een jaar graag in vaste dienst als we dat
samen willen.
● bieden je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris conform de CAO sociaal
werk.
● bieden je ook uitstekende verdere arbeidsvoorwaarden, zoals een Individueel
Keuzebudget.
Passen wij bij jou?
Dan zijn wij benieuwd naar jouw verhaal over waarom jij samen met ons amaryllis wilt
zijn. Stuur je motivatie uiterlijk 5 juni 2022 naar:

personeelszaken@amaryllisleeuwarden.nl
Stuur je CV mee als bijlage.
Meer weten?
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Barbara
Lagendijk, teammanager, telefoon 06 12 86 85 51.
Wil je meer weten over de procedure en arbeidsvoorwaarden, bel dan met Yvon Schepers,
personeelsadviseur, telefoon 06 13 96 74 52.
Meer weten? Neem een kijkje op onze website: www.amaryllisleeuwarden.nl

