
 

 

Vacature:              Coördinator SUN Lekstroom voor 24 uur per week  

                                per 15 november/ 1 december 2021 

 

 

Over de organisatie 

Stichting Urgente Noden (SUN) Lekstroom is een noodhulpbureau dat urgente financiële 

noodsituaties van inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden helpt 

oplossen. Wanneer (wettelijke) voorzieningen niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn, kan 

SUN Lekstroom financiële ondersteuning geven in de vorm van een gift of sociale lening. Er kan 

alleen aangevraagd worden door hulpverleners, sociale teams, bewindvoerders en 

vrijwilligersorganisaties. De deelnemende gemeentes betalen de organisatiekosten. Verworven 

fondsgelden gaan voor 100% naar de financiële noodhulp.  

 

Over de functie 

Het betreft een zeer zelfstandige functie die in principe vanuit huis kan worden uitgevoerd. De 

coördinator voert alle voorkomende organisatiewerkzaamheden uit. Kerntaken zijn de behandeling 

van de (digitale) aanvragen voor noodhulp en sociale leningen, alsmede de uitvoering van 

bijbehorende backoffice werkzaamheden. De coördinator onderhoudt contacten met het brede 

werkveld, geeft voorlichting over de dienstverlening van SUN Lekstroom, verzorgt de publiciteit en 

onderhoudt de website. Het is een zeer veelzijdige functie met veel vrijheid om je eigen tijd in te 

delen. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

- Behandelen, beoordelen en afwikkelen van aanvragen voor noodhulp en sociale leningen; contact  

  hierover met hulpverleners 

- Jaarlijks aanvragen subsidies bij vijf gemeenten en aanvragen/ verantwoorden fondsgelden  

- Zorgdragen voor communicatie en voorlichting over SUN  in de aangesloten gemeenten,  

   bijwonen van relevante (netwerk)bijeenkomsten, relatiebeheer en bijhouden website 

- Opstellen inhoudelijk jaarverslag  

- Bijdragen aan en notuleren van bestuursvergaderingen  

- De -eenvoudige- financiële administratie bijhouden en overleg hierover met de penningmeester  

  

Wij zoeken iemand die 

-  affiniteit heeft met en kennis heeft van het sociaal domein en armoede/schuldenproblematiek 

-  bereid is zich te verdiepen in (lokale) voorzieningen en regelingen op het gebied van minima, 

   schulden  en armoede 

-  communicatief vaardig is 

-  een zelfstandige, proactieve en flexibele instelling heeft 

-  minimaal HBO denk- en werkniveau heeft 

-  bij voorkeur woonachtig is in het werkgebied van SUN Lekstroom 



- 24 uur per week beschikbaar is, liefst flexibel in te delen. 

 

Wij bieden 

- een kleine informele organisatie met heldere, eenvoudige en goed ingerichte processen en een 

  prettige sfeer tussen coördinator en bestuur 

- veel vrijheid en zelfstandigheid  

- salariëring volgens CAO Sociaal Werk schaal 8 (doorgroei naar schaal 9 eventueel mogelijk) 

 

Informatie 

We zien je sollicitatie graag per email tegemoet voor 15 oktober aanstaande: info@sunlekstroom.nl 

Voor informatie kun je bellen met Hannie van Baren, coördinator 06 -83073131 of Wil Broekman, 

penningmeester bestuur 06 28940639 

Kijk ook op onze website www.sunlekstroom.nl  
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