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Wij zoeken voor het Waarborgfonds Saneringskredieten een programmamedewerker met een zelfstandige 
werkhouding en een hart voor schuldhulpverlening.  

Het Waarborgfonds Saneringskredieten is een grote innovatie in de wereld van schuldhulpverlening. Het fonds is pas 
net opgericht. De missie van het Waarborgfonds Saneringskredieten is: saneringskredieten aantrekkelijker en 
toegankelijker maken voor gemeenten. Dat doet ze door borgstellingen af te geven voor die kredieten. 
Saneringskredieten worden beschouwd als een effectieve oplossing voor mensen met problematische schulden, die 
bij een gemeente aankloppen voor hulp. Stichting Sociale Banken Nederland (SBN) is verantwoordelijk voor de 
uitvoerende werkzaamheden van het Waarborgfonds. De bemensing van SBN bestaat uit een programmadirecteur 
en een aantal programmamedewerkers.  

 

Wat ga je doen? 

Als programmamedewerker van het Waarborgfonds Saneringskredieten verricht je operationele en ondersteunende 
werkzaamheden. Daarnaast begeleid je zelfstandig één of meerdere programma-activiteiten. Je werkt veel samen 
met de programmadirecteur. Je zorgt ervoor dat de afspraken met kredietbanken goed uitgevoerd worden en doet 
samen met de programmadirecteur voorstellen voor verbeteringen. Verder denk je mee over de automatisering van 
werkprocessen, monitor je de voortgang van het fonds en vat je uitkomsten samen in periodieke rapportages. Je 
hebt contact met kredietbanken, gemeenten en andere stakeholders.  

 

Op hoofdlijnen bestaan je werkzaamheden uit: 

• Registreren van aanvragen voor borgstellingen en het uitvoeren en/of coördineren van de risicobeoordeling 
• Behandelen en beoordelen van aanvragen voor uitkering uit het fonds 
• Monitoren van de voortgang, ontwikkeling en opstellen van periodieke rapportages 
• Vragen beantwoorden van kredietbanken en gemeenten 
• Organiseren van de externe communicatie (zoals: nieuwsbrieven, website, social media) 
• Afstemming met speciale pilots op het gebied van saneringskredieten 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een programmamedewerker op inhuurbasis voor 24 tot 32 uur per week. De startdatum is in april of mei 
en de overeenkomst loopt tot in ieder geval eind 2022, met een mogelijkheid tot verlenging. Je hebt HBO werk- en 
denkniveau en je hebt affiniteit met schuldhulpverlening en maatschappelijke projecten. Wij werken in overleg deels 
vanuit huis en deels op ons kantoor in Utrecht.  

 

Reageren? 

Als je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je motivatie en CV. Je kan een reactie sturen naar Frank Dijkstra, 
mailadres waarborgfonds@sbn.nl. Bij vragen over de vacature kan je gerust mailen. Bellen kan ook naar 06-
18471444.   

Vacature Programmamedewerker (freelance) 


