
Vacature voorzitter Alliantie Financiële Ondersteuning 
 

Ervaren voorzitter voor gemiddeld 16 uur per week 
 
 
 
De Alliantie Financiële Ondersteuning Den Haag (AFO) zoekt een nieuwe ervaren voorzitter. De 
alliantie bestaat uit 8 organisaties in Den Haag die zich bezighouden met de wettelijke en vrijwillige 
hulpverlening aan mensen met dreigende financiële problemen.  
Van de voorzitter wordt een hands-on aanpak verwacht, gericht op een optimale samenwerking en 
het garanderen van een transparante en efficiënte ondersteuning voor mensen met financiële 
problemen. Ook het waarborgen van de continuïteit van de alliantie (onder andere door 
fondsenwerving) maakt deel uit van de functie.  
 
Herken jij je in onderstaand profiel?  

- verbinder 

- sterke communicatieve vaardigheden  

- stuurt op resultaten en denkt in mogelijkheden 

- initieert activiteiten/ontwikkelingen 

- kennis van de sociale kaart van Den Haag 

- bekend met de gemeente Den Haag en de Gemeenteraad 

- onafhankelijk 

- gedreven om daadwerkelijk bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van 
problematische schulden van inwoners in Den Haag 

- in staat om projectmatig te werken 
  

Wat vragen we van je?  

- Beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week  

- Flexibiliteit qua inzetbaarheid  

- Je bent niet werkzaam (of bestuurlijk betrokken) bij de Gemeente Den Haag of bij een van de 
aangesloten organisaties.  

 
Wat bieden wij je?  

- Een functie waarin je eigen inzet, creativiteit, organisatie- en onderhandelingsvaardigheden 
gecombineerd kunnen worden en samenwerking kunt stimuleren. 

- Ondersteuning van u als voorzitter. 
- Een passende honorering. 

 
Meer over de Alliantie Financiële Ondersteuning 
De alliantie is ontstaan in 2019 uit een samenwerking van partijen uit het maatschappelijk 
middenveld en de gemeente Den Haag waarbij onderzocht werd of Haagse inwoners met financiële 
problemen zich via centrale aanmelding konden laten helpen. Inmiddels heeft de alliantie met steun 
van Fonds1818 verder ontwikkeld.   
Er is een samenwerkingskader, vergaderstructuur, casuïstisch overleg en een inventarisatie gemaakt 
van het dienst-verleningsproces en wat de aangesloten organisaties te bieden hebben. Op dit 
moment wordt dit met gezamenlijke werkplaatssessies verder uitgewerkt. 
Alhoewel er al veel bereikt is, is de opbouw van de alliantie nog niet helemaal rond. De grove 
structuur is neergezet en nu moet dat zich gaan stabiliseren 



Op dit moment bestaat de alliantie uit de in Den Haag werkzame organisaties Humanitas, 
Humentum, Kompassie, OverRood, SchuldHulpMaatje, Stek, Xtra (Jess, Mee ZHN, Wijkz) en de 
afdeling Financiële Dienstverlening van de gemeente Den Haag. 
 
Interesse?  
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met Peter Heskes via 06 52 48 
14 89.  
Je brief met cv kun je tot en met 13 november 2022 mailen naar Conny van den Berg, 
c.vandenberg@xtra.nl.  
 


