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Word jij een budgetcoach?
Zowel jongeren, volwassenen als ouderen kunnen in financiële problemen komen omdat ze het
overzicht
over hunonze
eigendienstverlening
geldzaken kwijt zijn.
Als je financiële
zorgen
mis je
vaak de kracht en
Wij starten
opnieuw
volledig op.
Je hebt,
kan alle
afspraken
het inzicht om zelf de draad weer op te pakken. Daar kan een budgetcoach wat aan doen. Lijkt het je
online maken, en vanaf 25 mei zijn de bibliotheek en het onthaal in het
wat om mensen mee te ondersteunen in hun zoektocht naar een evenwichtig budget? Dan is deze
opnieuw geopend.
taakgemeentehuis
écht iets voor jou!

Wel is
blijven
wijbudgetcoach?
vragen om akten, attesten… online aan te vragen wanneer dat
Wat
een

kan. Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen
is. is een vrijwilliger die samen met professionele hulpverleners mensen steunt bij het
Een mogelijk
budgetcoach
(terug) zelfstandig opnemen van hun budget. Je ondersteunt een hulpvrager bij concrete dagelijkse
Meer info:
www.corona-virus.be/nl/faqs of voor een vraag gerelateerd aan
handelingen
zoals:

Laakdal: corona@laakdal.be

Lees

 administratie ordenen en overzichtelijk houden (post sorteren, rekeningen klasseren, ...)
 prijzen vergelijken
 budgetvriendelijk winkelen
 inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen
 meegaan naar mutualiteit, verzekering, ...

Sta je er als budgetcoach alleen voor?
Je staat er als budgetcoach uiteraard niet alleen voor! BudgetInZicht Kempen voorziet eerst een
korte opleiding. Nadien blijft de projectcoördinator van BIZ je verder ondersteunen en coachen. Ook
de maatschappelijk werker van je cliënt nodigt jullie regelmatig uit om de werking te evalueren. Als
budgetcoach werk je steeds in duo met de cliënt.
Voor meer informatie kan je terecht bij Hanne Laenen van BIZ Kempen:
 via gsm: 0471 81 23 32
 via e-mail: bizkempen@cawdekempen.be

 Contactinformatie
Sociale Dienst (/sociale-dienst)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
socialedienst@laakdal.be (mailto:socialedienst@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal

T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)
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