Basistraining vrijwilligers banken &
verzekeraars
Helpen met geldzaken
Wilt u een mooi maatschappelijk initiatief
nemen in de coronatijd? Verwacht u, net als
wij, dat het aantal mensen met financiële
problemen en behoefte aan ondersteuning in
de komende maanden zal toenemen?
U kunt de basistraining vrijwilligers van het
Nibud inzetten om uw medewerkers op te
leiden tot vrijwilliger geldzaken. Hiermee
kun u nu alvast de handvatten bieden om
straks als vrijwilliger in hun omgeving de
broodnodige ondersteuning te bieden.
Deze online training bestaat uit 8 individuele
online lessen en een slotwebinar.
Beoordeling
Deelnemers geven de training gemiddeld
een 8,2.
Resultaat
• De medewerker is toegerust om mensen
in de eigen omgeving bij geldzaken te
ondersteunen.
• De medewerker heeft inzicht in de eigen
rol en is in staat grenzen aan te geven in
de ondersteuning.
Programma online lessen
Er zijn acht lessen:
• Les 1 Administratie op orde
• Les 2 Inzicht krijgen en keuzes maken
• Les 3 Competenties en financiële
redzaamheid
• Les 4 Geld en emotie
• Les 5 Financiële problemen herkennen
• Les 6 Schulden en schuldhulpverlening
• Les 7 Jouw rol als vrijwilliger
• Les 8 Aan de slag!

Studielast
5 tot 6 uur voor de online lessen en 1 uur
voor het slotwebinar.
Doelgroep
Medewerkers in uw organisatie die op
vrijwillige basis mensen in hun omgeving bij
geldzaken willen ondersteunen.
Vooropleiding
Hbo-werk- en denkniveau.
Studiemateriaal
Online lessen (3 maanden toegang),
Powerpointpresentatie slotwebinar.
Docent
Ineke Jochemsen.
Investering
Offerte op maat.
Locatie
Online.
Advies en inschrijving
Persoonlijk studieadvies 030 – 23 91 392.
Offerte aanvragen of inschrijven via:
opleidingen@nibud.nl
Deze opleiding biedt het Nibud in company
aan.

Programma slotwebinar
We behandelen de volgende onderwerpen:
• Terugblik online lessen
• Behandelen praktijkvoorbeelden
• Mensen met geldproblemen benaderen
• Grenzen aangeven
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