
Budgetcoach
de vrijwilliger die mensen helpt om zelfstandig hun budget te beheren

BudgetInZicht Kempen
Budgetcoaches  zijn  een  vrijwilligerswerking  van  BudgetInZicht  Kempen.  We werken  met  verschillende
organisaties aan het voorkomen van schulden en willen zo budget- en schuldhulpverlening versterken. 

Wat doet een budgetcoach? 
Zo lang als nodig kom je bij iemand thuis om hem/haar te ondersteunen bij de financiën en administratie.
Hierdoor kan de hulpvrager stapsgewijs met zelfvertrouwen zijn eigen budget opnieuw in handen nemen. Je
ondersteunt een hulpvrager bij concrete dagelijkse handelingen zoals:
• administratie ordenen en overzichtelijk houden (post sorteren, rekeningen klasseren, …)
• prijzen vergelijken
• budgetvriendelijk winkelen
• in- en uitkomsten met elkaar in evenwicht brengen
• meegaan naar mutualiteit, verzekering, …
Wij zorgen voor een goede match tussen de hulpvrager en jouw ervaringen en wensen, steeds in goede
afstemming met met jou, de cliënt, hulpverlener en de projectcoördinator van BIZ Kempen.

Wat verwachten we?
Je bent gemotiveerd en geïnteresseerd om aan de slag te gaan met budget en administratie
Je bent bereid om je voor langere tijd te engageren (minimum 6 maanden). 
Je hebt een open en respectvolle houding en kan je grenzen bewaken.
Je bent 18 jaar of ouder. 
Je bent in de mogelijkheid om huisbezoeken te doen (we trachten de afstand te beperken door een spreiding 
van onze vrijwilligers in de regio)

Wat bieden we?
Je bent steeds verzekerd!
Je krijgt een kilometervergoeding.
Je volgt een specifieke opleiding tot budgetcoach (3 halve dagen) en verschillende vormings- en 
ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers
Je krijgt ondersteuning door een professionele medewerker. 
Flexibiliteit: je kiest zelf waar en wanneer je werkt. 
Je komt in een fijne vrijwilligersploeg terecht en maakt mee het verschil!

Interesse ? 
Meld je aan via vacatures.cawdekempen.be  Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Bijkomende vragen? Contacteer Hanne Laenen | hanne.laenen@cawdekempen.be | 0471/81 23 32
www.biz-kempen.be
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