
Wij zoeken per 
direct een werk
student in de 

rol van:

JUNIOR 
FONDSEN 
WERVER



Ben jij onze
nieuwe:

JUNIOR 
FONDSEN 
WERVER?

Organisatie

De Stichting Utrecht op Orde  (SUOO) 

voert 2 programma’s uit:

• SchuldHulpMaatje (start in 2012);

• JobHulpMaatje (start eind 2018).

Hieronder worden beide programma’s 

toegelicht.

SchuldHulpMaatje (SHM) is een 

beproefde effectieve en betrouwbare 

aanpak die is ontwikkeld door 

SchuldHulpMaatje Nederland. Een 

SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde 

vrijwilliger die het trainingsprogramma van 

SHM Nederland heeft doorlopen en 

permanent wordt bijgeschoold. 

JobHulpMaatje (JHM) steunt kwetsbare 

groepen die werkzoekend zijn en helpt ze 

op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor 

helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid 

op de arbeidsmarkt te verhogen. Een 

JobHulpMaatje werkt aanvullend op 

bestaande werkbegeleidings- en re-

integratietrajecten door werkzoekenden, 

mens- en doelgericht bij te staan.

Het team van SUOO bestaat uit betaalde 

en vrijwillige coördinatoren en stagiaires. 

Daarnaast werken we samen met het Leger 

des Heils die iemand aan het project heeft 

toegewezen. We hebben een kantoor op 

Hoog Catharijne boven het Stiltecentrum 

met een aantal werkplekken.

Doelstellingen

SUOO wil groeien in de diepte en de 

breedte. We willen meer 

schulphulpmaatjes inzetten (diepte), maar 

ook een bredere aanbod creëren met 

Jobhulpmaatje (breedte). 

Hiervoor is nodig dat we enerzijds meer 

maatjes aantrekken, maar vooral dat we 

een grotere bekendheid bij diverse 

doelgroepen krijgen, niet in de laatste 

plaats onder hulpvragers en 

doorverwijzende instanties.

Om deze doelen te verwezenlijken is het 

van cruciaal belang om de communicatie 

naar interne en externe stakeholders te 

verbeteren. En in het verlengde daarvan 

(aanvullende) fondsen aan te boren en 

bestaande fondsen goed op de hoogte te 

houden.

Zoeken wij jou?

Wij zoeken een Junior Fondsenwerver die 

voor ca. 8 à 12 uur per week komt helpen 

onze fondswervingsproces naar een hoger 

plan te tillen.

• Je voelt je innerlijk betrokken op de 

doelstelling van onze Stichting.

• Je bent in het 2e of 3e jaar van je 

(HBO/WO) bachelor studie / begin van 

je master; studies Communicatie 

wetenschappen, Economie, 

Bedrijfskunde, Marketing hebben lichte 

voorkeur.

• Je hebt een vlotte pen.

• Je bent accuraat en deadline gevoelig.

• Je kunt goed samenwerken; je bent 

zelfstartend maar weet ook wanneer je 

even moet afstemmen.

• Goede beheersing van Microsoft Office 

(PPT, WRD, XL) en bekend met 

SharePoint dan wel: je pikt gemakkelijk 

nieuwe IT systemen op. 

• Je bent een fervente Twitteraar / 

Facebooker / Instagrammer en weet 

wat werkt op Social Media.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die je in samenspraak 

met verantwoordelijk bestuurslid en 

coördinator gaat uitvoeren:

1. Fondsen proces: 

• zoeken fondsen die bij ons werk passen;

• opstellen brieven om fondsen aan te 

vragen;

• zorgen dat input van anderen wordt 

verzameld;

• beantwoorden vragen;

• regelen benodigde officiële 

documenten en handtekeningen;

• toesturen rapportages.

2. Opstart en uitbouw contacten met:

• bedrijven, bedrijfsfondsen;

• lokale kerken;

• particulieren.

Vergoeding

Wij bieden je een vergoeding van € 12,50 

per uur. 

Werkplek, werktijden

Het is van belang om minstens 4 uur per 

week te werken vanuit ons kantoor op 

Hoog Catharijne. Dit kan op maandag, 

dinsdag of donderdag. De overige tijd kan 

flexibel worden besteed.

Interesse?

Neem contact op met onze coördinator 

Michiel Kersemaekers, 06 21967860 of 

info@schuldhulpmaatje030.nl of 

bestuurslid Fondsenwerving Albert-Frans 

Welmers: afwelmers@suoo.nl / 06 

19191415.Reageer voor 

31 januari 2020!
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