Basistraining vrijwilligers thuisadministratie
Helpen met de thuisadministratie
Wilt u een solide basis leggen voor nieuwe
vrijwilligers in de thuisadministratie? De
Basistraining vrijwilligers - Helpen met de
thuisadministratie biedt startende
vrijwilligers de juiste kennis en
vaardigheden om de hulpvragers te
ondersteunen op weg naar financiële
redzaamheid. Deze blended learning bestaat
uit 2 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur en
8 individuele online lessen.
Beoordeling
Deelnemers geven de training gemiddeld
een 8,0.
Resultaat
• De vrijwilliger is toegerust om
hulpvragers in de thuisadministratie
ondersteunen.
• De vrijwilliger heeft inzicht in de rol en
geeft grenzen aan het vrijwilligerswerk
aan bij de hulpvrager of coördinator.
Programma online lessen
Het online programma bestaat uit de
volgende 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!
Programma bijeenkomsten
Startbijeenkomst:
• Werkveld van de thuisadministratie
• Schulden en schuldhulpverlening
• Doelen stellen en motiveren
• Instructie online lessen
Slotbijeenkomst:
• Terugblik online lessen
• Jouw rol als vrijwilliger
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•
•

Grenzen aan vrijwilligerswerk
Vragen uit de praktijk

Studielast
2 bijeenkomsten van 3,5 uur (exclusief
reistijd naar de locatie) en 5 tot 6 uur voor
de online lessen.
Doelgroep
Startende vrijwilligers in de
thuisadministratie.
Vooropleiding
Hbo-werk- en denkniveau.
Studiemateriaal
Online lessen (3 maanden toegang),
Powerpointpresentatie en
docentenhandleiding.
Docent
Eigen docent, Ineke Jochemsen of Robert
Westphal
Certificaat
Bewijs van deelname.
Investering
€ 2.185 btw vrij, inclusief studiemateriaal bij
inzet van een Nibud-docent voor de starten slotbijeenkomst.
Locatie
Uw eigen locatie.
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.
In samenwerking tussen het LSTA,
Humanitas en het Nibud. Mede mogelijk
gemaakt door de Rabo Foundation.
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