
Budgetcoach
Voorbereiding matching/vraag

Datum: ……/……/20....

MA : ………………………………………………………………     OCMW/CAW…...............................................

Contactgegevens MA: …................................................................................................…………….

Doelstelling van de functie Budgetcoach
De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt 
gewerkt wordt – dit tijdens of na het hulpverleningstraject – naar het duurzaam in 
handen nemen van het eigen budget.
Het Budgetcoach komt in beeld op vraag van de cliënt die op korte of middellange 
termijn zijn budget in eigen handen wil gaan nemen. De Budgetcoach zal na de 
matching een plaats krijgen in het afbouwtraject.
De achterliggende bedoeling om met vrijwilligers te werken is enerzijds om de cliënt 
een zo inclusief mogelijk budgethulpverleningstraject te kunnen aanbieden, daar dit 
wegens beperkte middelen niet altijd mogelijk is. Anderzijds biedt het werken met 
vrijwilligers bepaalde voordelen aan. Zo staat impliciet de vrijwilliger dichter bij de 
cliënt in het traject doordat de relationele verhoudingen anders liggen. Ook naar de 
samenleving toe spreken we de burger aan tot het opnemen van zijn actief 
burgerschap. 
Deze opgeleide vrijwilliger zal ondergedompeld worden in de visie die de kans op 
herval zo klein mogelijk zou moeten maken. Empowerment is dan ook het centrale 
begrip gedurende het traject.

Het kader

Als budgetcoach maak je deel uit van het traject en sta je op evenwaardige voet met 
de cliënt als met de hulpverlener. Belangrijk in dit verhaal is dat de cliënt 'baas is in 
zijn eigen verhaal'. Hij bepaalt de richting die hij wil nemen binnen zijn traject. Dit sluit
advies niet uit. 

Een goede communicatie tussen de drie partijen vormt een vereiste om een goede 
samenwerking te garanderen. 
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Waar kan de budgetcoach op ingezet worden: 
Graag !! Misschien Niet

AANLEREN  VAARDIGHEDEN
Praktische ondersteuning 

Inzicht/overzicht brengen in 
budget 
Budgetvaardigheden aanleren
Informatie geven of samen 
opzoeken
Samen aanvragen invullen
Internetbankieren aanleren
Budgetwinkelen en -koken
Budgetplan opstellen / aanpassen
/ …
Vergelijkingstests (V-test)
Openbaar vervoer verkennen
… 

Administratie
(Klasseer)systeem 
(her)organiseren
Ordenen van papieren
Post samen bekijken
Huishouden (her)organiseren
Brieven / rekeningen / facturen 
'vertalen'
… 

ONDERSTEUNING
Ondersteuning bij gesprekken

Begeleidingen, vaktbond, 
mutualiteiten, verzekeringen, … 
Luisterend oor zijn voor de cliënt
Meegaan naar diensten
… 

Diverse
Toeleiding naar zinvolle 
vrijetijdsbesteding
Netwerk / sociaal kapitaal 
opbouwen
Doorverwijzen naar de juiste en 
nodige diensten
… 
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Wie moet de Budgetcoach zijn ?
Wie je bent heeft invloed op wat je van anderen verwacht of waaraan je je stoort bij 
hen.

Welk zijn de belangrijkste kenmerken waaraan de Budgetcoach moet voldoen opdat 
hij voor de mensen als Budgetcoach kan fungeren ?

Zijn er eigenschappen/gedragingen van de Budgetcoach waardoor het erg moeilijk/ 
onmogelijk zou zijn om in dat gezin als Budgetcoach te fungeren ?

In welk gezinssysteem / omgeving moet de Budgetcoach kunnen 
functioneren ?

Alleenstaande man
Alleenstaande vrouw
Alleenstaande man met kind(eren)
Alleenstaande vrouw met kind(eren)
Koppel
Koppel met kinderen
Samenwonenden (niet als koppel, zoals broer/zus, kameraden, …) 

Anderstaligen
Drugproblematiek/verslaving (cliënt of een gezinslid)

Ex-gedetineerden
Gezin waar de groei traag verloopt
Gezin waar het huis er vuil bij ligt 
Gezin waar ook opvoedingsproblemen zijn
Gezin waar ook partnergeweld is 
Homo’s/ lesbiennes
Huisdieren
Jongeren (18-35 jarigen)
Mensen waarbij de hulpverlening niet erg vlot loopt 
(weerstand tegen ? )
Psychiatrische patiënten
Roken
Zwakbegaafden
Vul gerust aan !!
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Frequentie / duur/soort inzet Budgetcoach

⃣ Opdracht van (middel)lange termijn, waarbij elke week op eenzelfde moment in 
het gezin moet worden gekomen

⃣ Opdracht  van (middel)lange termijn, die van week tot week kan worden 
ingepland in afstemming van concrete agenda Budgetcoach en die van het 
gezin

⃣ Opdracht  die flexibiliteit vereist qua uren 
⃣ Opdracht die flexibiliteit vereist qua inhoud opdrachten, naargelang de noden
⃣ Opdracht van onbepaalde termijn
⃣ Korte opdracht

⃣ Voor minimaal ….. u per week / maand
⃣ Voor maximaal ….. u per week / maand 

⃣ Huisbezoek / opdracht overwegend te vervullen: 
1. overdag (tussen 08:30-17:00) 
2. ’s avonds (na 17:00) / weekend
3. tijdstip maakt niet uit

Praktische gegevens: 

⃣ Adres/ wijk:  ………………………………………………………………………………….   
⃣ Budgetcoach uit de buurt is geen / wel probleem voor het gezin. (Schrap wat niet 

past!)
⃣ Voorkeur man / vrouw, leeftijd, .. van de Budgetcoach ? NEEN  /  JA, 

nl…………………………
⃣ Was er in het verleden al een traject met een budgetcoach? NEEN / JA,

zoja, met wie? …………………………………………………………...
⃣ Andere (belangrijke/ relevante) info rond problematieken/ achtergrond/ …. cliënt

?  
…............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................

Matching Budgetcoach.doc


