
Financieel vrijwilliger Voedselbank  
Als financieel vrijwilliger werk je bij U Centraal, maar wordt je ingezet binnen een uitgiftepunt van 
Stichting Voedselbank Utrecht. Voedselbank Utrecht biedt noodhulp in de vorm van gratis 
voedsel. Iedere week worden er door Stichting Voedselbank Utrecht meer dan 500 gratis 
voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van 
het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden 
gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Daarnaast wordt sociaal juridische ondersteuning 
geboden door financieel vrijwilligers.    
  
Wat kun jij gaan doen?  
Jij bekijkt de financiële situatie van de deelnemers en adviseert op basis daarvan de coördinator van 
de Voedselbank of een deelnemer (nog) recht heeft op een pakket. Daarnaast zet jij je in voor 
financiële vooruitgang in de situatie van de deelnemer. Je adviseert deelnemers over mogelijke 
verbeteringen in hun financiële situatie. En waar nodig verwijs je ze door naar 
hulpverleningsinstanties. Je bent geïnteresseerd en betrokken en weet deelnemers de weg te wijzen 
in het vaak onoverzichtelijke oerwoud van financiële regels.  
  
Takenpakket:  
• Financiële situatie van deelnemers bekijken  
• Deelnemers adviseren en doorverwijzen naar hulpverlenende instanties  
• Spreekuur houden en/of vragen beantwoorden aan de koffietafel  
• Overleg en afstemming met begeleider en coördinator uitgiftepunt  
• Contact opnemen met instanties, bewindvoerders e.a. om de financiën in kaart te brengen 
• Verwerken van gegevens in het Voedselbank systeem 
 

Wij bieden:  
• Interessant vrijwilligerswerk waarbij je met jouw kennis en ervaring echt verschil kunt maken voor 
mensen in de samenleving die het minder getroffen hebben.  
• Een prettige omgeving waarin je werkt met andere enthousiaste vrijwilligers.  
• Praktijkgerichte scholing, begeleiding en een organisatie waarop je kunt terugvallen.  
• Een plek waar je (relevante) werkervaring op kunt doen. 
• Een paar keer per jaar gezellige activiteiten en workshops voor vrijwilligers.  
      
Wij vragen:  
• Je hebt HBO werk- en denkniveau en/of werk gerelateerde kennis en ervaring. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlands taal (spreek- en schrijfvaardigheid).  
• Je bent 1 dagdeel (of meer) per week beschikbaar, voor minimaal één jaar.  
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hier zijn geen kosten aan verbonden.   
• Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen via (bij)scholing. Gedetailleerde kennis van wet- en 
regelgeving is geen noodzaak.  
 

 Jouw kwaliteiten:  
• Je hebt affiniteit met het werken met kwetsbare mensen en bent onbevooroordeeld naar 
de doelgroep.   
• Je bent communicatief vaardig en weet mensen te adviseren en activeren.  
• Je kunt zelfstandig werken en weet op tijd hulp te vragen waar nodig.  
• Je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd.  
• Je kunt grenzen stellen in het contact met de client.   
  
Meer informatie:  
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Renée de Vries (r.devries@u-
centraal.nl / 06-53498551 of Liselotte Anbeek (l.anbeek@u-centraal.nl / 06-12707386).  


