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"Voor de eerste kennismaking met

mijn budgetcoach, was ik

zenuwachtig, maar tijdens het

gesprek klikte het meteen. Ik had veel

schrik dat de budgetcoach me zou

opdringen wat ik moest doen, maar

dit was gelukkig niet zo. Ondertussen

zijn we al een jaar aan de slag

samen. Ik heb veel bijgeleerd over het

omgaan met geld, minder uitgeven,

keuzes maken en sparen. Hierdoor

heb ik meer geld voor leuke dingen,

zoals een uitstapje of zelfs een korte

vakantie. 

Mark, werkt samen met een

budgetcoach

Samen aan de slag met jouw

budget en administratie.

“Elk verhaal is anders. Elke cliënt ook.

Dat verdient respect. Bij elke cliënt

start je een nieuw verhaal. Dat maakt

het boeiend. Voor ik aan de slag ga,

neem ik de tijd om te luisteren.

Luisteren vormt de basis van een

goede start en vertrouwen.”

Sofie, budgetcoach 

Want samen lukt het wel !
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Contactgegevens maatschappelijk assistent:



leren online bankieren

meegaan naar het ziekenfonds,

verzekeringen, vakbond, …

administratie ordenen en

overzichtelijk houden

prijzen vergelijken van elektriciteit,

gas, telecom, …

goedkoop en gezond winkelen

inkomsten en uitgaves met elkaar

in evenwicht brengen

Hij/zij kan je 
ondersteunen bij:

Een budgetcoach gaat samen met

jou aan de slag met jouw budget

en administratie. Een budgetcoach

is een vrijwilliger  die tijd en ruimte

heeft om op jouw tempo hieraan te

werken. De budgetcoach zegt

niet tegen jou wat je moet doen,

jij beslist zelf waaraan je wilt

werken. Je ziet een budgetcoach

zo vaak als nodig. De budgetcoach

kan bij jou thuis komen of jullie

kunnen ergens anders afspreken. 

De budgetcoach werkt met jou en

je maatschappelijk assistent

samen. De budgetcoach heeft

beroepsgeheim, wat je aan hem

vertelt mag alleen gedeeld worden

met jouw maatschappelijke

assistent als jij dat goed vindt. 

Een budgetcoach is gratis. 

EEN BUDGETCOACH
GAAT SAMEN MET
JOU AAN DE SLAG
MET JOUW BUDGET
EN ADMINISTRATIE

een lopend traject hebt bij een

maatschappelijk assistent

actief aan de slag wil gaan om je

budget en administratie op orde te

krijgen

Je kan met een budget-
coach samenwerken als je:

Helemaal overtuigd om samen te

werken met een budgetcoach? 

Heb je nog twijfels of vragen, 

wil je meer informatie? 
 

Neem dan contact op met jouw

maatschappelijk assistent.


