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Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is op zoek naar mensen die 

interesse hebben voor het werk van 

 

Spreekuurhouder (m/v) 
 

Wat is het ISF? 

Het ISF is een interkerkelijk fonds dat advies geeft, renteloze 

leningen verstrekt en giften geeft aan mensen in Delft die in 

financiële nood verkeren. Het ISF is een vrijwilligersorganisatie, die 

wordt gedragen door bijna alle Delftse geloofsgemeenschappen.  Ook 

de financiële middelen van het ISF zijn daaruit bijna volledig 

afkomstig. 

 

 

 

 

Wat doet een spreekuurhouder? 

 Meedraaien volgens een rooster op het wekelijkse spreekuur 

dat gehouden wordt op dinsdagochtend of –middag 

 Gesprekken voeren met cliënten samen met een tweede 

spreekuurhouder 

 Na het gesprek het besluit nemen of een lening of een gift 

wordt verstrekt of dat het verzoek om hulp wordt afgewezen; 

 Waar nodig gericht doorverwijzen naar een andere instantie 

die beter kan helpen. 

  

Wat is minimaal nodig voor een spreekuurhouder? 

 Goed kunnen communiceren 

 Bereidheid om 1x per maand of vaker ingeroosterd te worden 

voor het aanwezig zijn op het spreekuur op dinsdagochtend 

of –middag 

 Bereidheid om deel te nemen aan een tweemaandelijks 

overleg met alle spreekuurhouders 

 Bereidheid om kennis van de sociale kaart van Delft op te 

doen 

 Een denkniveau vanaf MBO+-niveau 

 

 

Wat biedt het ISF vrijwilligers? 

 De mogelijkheid zich in te zetten voor anderen, die hulp 

nodig hebben en dankbaar zijn voor de geboden hulp 

 Een inwerkperiode door ervaren spreekuurhouders 

 Plezierige samenwerking met andere gemotiveerde 

vrijwilligers 

 Kennis en ervaring opdoen met diaconaal werk in de directe 

leefomgeving 

 

 

Hoe kan ik me aanmelden voor een kennismakingsgesprek?  

U kunt contact opnemen met: 

 

Jaap de Groen, coördinator, tel. 06-53241128 

e-mail degroen.poolster@vaart.net. 

 

 
Het logo van het ISF: de Barmhartige Samaritaan 
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