Vrijwilliger Financiën en Administraties: wat past bij jou?
Cijfers en (kleine) lettertjes, daar houd ik wel van.

Nee

Ja

Ik kan goed luisteren, zodat ik weet wat mensen
nodig hebben. Ik neem mensen geen dingen uit
handen, maar kijk hoe ze het zelf kunnen doen.

Nee

Ja

Ik werk het liefst één-op-één, bij iemand
thuis die ik goed leer kennen.

Om dit vrijwilligerswerk te
kunnen doen, vragen we een
diploma op hbo-niveau en
affiniteit met financiën en
administraties.

Als vrijwilliger Financiën en
Administraties werk je met
cijfers én met mensen. In dat
sociale deel word je ook
getraind.

Ik werk het liefst in een buurthuis of
uitgiftepunt van de Voedselbank.

Nee

Ja

Ik ga voor de inhoud. Geef mij maar
ingewikkelde situaties en regelingen.

Ja

Ik vind het leuk om op één middag
meerdere mensen individueel te helpen.

Nee

Ja

Nee

Onaangepast gedrag?
Ach, ik kan wel tegen een stootje.

Ja

De Sociaal
juridische dienst
van de
Tussenvoorziening
of het spreekuur
van U Centraal is
echt iets voor jou.

Nee

Jij bent op je plek
bij mensen thuis.
Zowel U Centraal
als de
Tussenvoorziening
kunnen je matchen.

Ik vind het leuk om kennis
over te dragen en uit te wisselen.
Ja

Ja

Jij bent op je plek
als begeleider bij
cursussen zoals
Grip op Financiën.

Nee

Denk nog eens na
over wat je wilt:
alleen of in een
groep, complexe
zaken of lichte
begeleiding?

Jij bent op je plek
bij een
Sorteergroep
of bij de
VoedselbankPLUS.

Nieuwsgierig geworden?

De Tussenvoorziening biedt opvang, woonen financiële begeleiding aan mensen die
door sociaal-maatschappelijke of psychische
omstandigheden in een kwetsbare
(woon)situatie verkeren. De begeleiding is
gericht
op verbetering van de woon- en
.
leefsituatie en het voorkomen van terugval.
De ondersteuning die wij bieden is
afhankelijk van de situatie en vraag van de
cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om
zoveel mogelijk de regie in eigen hand te
nemen.
www.tussenvoorziening.nl/vrijwilligerswerk

U Centraal is een stedelijke
welzijnsorganisatie in Utrecht.
Beroepskrachten en vrijwilligers bieden
informatie, advies, contact en praktische
hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen
die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook
voedt U Centraal lokale hulpverleners met
expertise rond een aantal thema's

www.u-centraal.nl/vrijwilligerswerk

