Vacature Intermediair Stichting Leergeld Amersfoort (vrijwilligersfunctie)
In Amersfoort groeien circa 4.500 kinderen op in armoede. Leergeld Amersfoort ondersteunt
deze kinderen door mee te betalen aan schoolgeld, fiets, laptop, etc. Ons motto: ‘nu
meedoen, is straks meetellen’. Er is in de achterliggende jaren veel bereikt en het is Leergeld
Amersfoort elk jaar gelukt om meer kinderen te ondersteunen dan het jaar ervoor.
We merken elke dag dat onze ondersteuning nodig is. Ons budget groeit ook elk jaar. De
gemeente Amersfoort ondersteunt ons met subsidie, daarnaast halen we zelf een deel van
ons budget op via fondsen, sponsoren etc.
Wie zoeken we?
Stichting Leergeld werkt met intermediairs die op huisbezoek gaan bij onze aanvragers, in
Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Onze intermediairs zijn voor onze cliënten ‘het’
gezicht van Leergeld. Vanwege de groei van Leergeld Amersfoort zijn we op zoek naar
nieuwe intermediairs. Als intermediair breng je in kaart welke wensen en noden er zijn om
de kinderen te kunnen laten meedoen op school en met activiteiten op het gebied van sport
of cultuur. Een intermediair is vrij om zijn/haar huisbezoeken in te plannen op het moment
dat het zowel de aanvrager als de intermediair schikt.
Een geschikte intermediair:
• heeft affiniteit met de doelgroep;
• kan goed omgaan met aanvragers van Leergeld;
• spreekt en schrijft goed Nederlands;
• is op de hoogte van diverse regelingen rondom armoedebestrijding of is bereid zich
daarin te verdiepen;
• weet de juiste balans te vinden tussen inleven en afstand houden;
• is bekend met het doen van lichte (digitale) administratieve werkzaamheden;
• is flexibel beschikbaar (gemiddeld 4 uur per week).
Van de intermediairs wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij de periodieke werkoverleggen
met de andere intermediairs en coördinatoren. Elke nieuwe intermediair krijgt uitleg en
inwerk/meeloopperiode om goed voorbereid en met de juiste bagage op pad te gaan.
Leergeld Amersfoort kent een onkostenvergoeding.
Voor meer informatie of sollicitatie kunt u zich wenden tot één van de coördinatoren via
info@leergeldamersfoort.nl of 06-47079400, onder vermelding van uw naam, leeftijd,
(mail)adres en telefoonnummer.
Bekijk voor meer informatie over onze organisatie www.leergeldamersfoort.nl.

