Budgetteren en begeleiden
Tweedaagse training – Begeleid uw cliënt naar financiële
redzaamheid
Wilt u uw inzicht in de wereld van de cliënt
van de budgetbegeleider vergroten?
En bent u op zoek naar handvatten voor het
opstellen en uitvoeren van een budgetbegeleidingsplan? In de praktijkgerichte
opleiding Budgetteren en begeleiden krijgt u
beide aangereikt. U leert daarbij een
realistische begroting te maken op basis van
de Nibud-methode van budgetteren. Ook
kunt u cliënten motiveren naar een grotere
financiële redzaamheid.
Tijdens de lesdagen wordt de theorie steeds
geïllustreerd aan de hand van
praktijksituaties en afwisselend beoefend.
Beoordeling
Deelnemers geven de training gemiddeld
een 8,4.
Resultaat
• U heeft inzicht in het werkveld en de
cliënt van de budgetbegeleider
• U kunt een budgetbegeleidingsplan
opstellen op basis van een realistische
begroting
• U kunt cliënten motiveren en begeleiden
naar een grotere financiële redzaamheid.
Programma
De volgende onderwerpen staan op het
programma:
• Achtergronden van financiële problemen
bij cliënten.
• Het werkveld van budgetbegeleiding en
schuldhulpverlening.
• Opzetten van een werkbare
thuisadministratie voor de cliënt.
• Inventariseren van de financiële situatie
van een cliënt.
• Opstellen van een realistische begroting
voor een cliënt.
• Bepalen van de mate van financiële
redzaamheid van een cliënt.
• Opstellen van een budgetadvies voor een
cliënt.
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•
•

Hulpmiddelen en tools voor de
budgetbegeleider.
Omgaan met gedragsverandering en
weerstand.

Studielast
2 lesdagen van 9.30–17.00 uur en 2-3 uur
voorbereidende opdrachten per lesdag.
Doelgroep
Budgetcoaches, budgetbegeleiders,
professionals in het sociaal domein,
professionals bij banken en verzekeraars.
Vooropleiding
Hbo-werk- en denkniveau.
Studiemateriaal
Nibud-cursusmap, hand-outs en het Nibud
Budgethandboek.
Docent
Mark Brouwer of Ineke Jochemsen.
Certificaat
Bewijs van deelname.
Investering
€ 915 btw vrij, inclusief studiemateriaal en
lunch.
Locatie
Utrecht
Advies en inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie
op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 23 91 392.
Offerte aanvragen of inschrijven via:
opleidingen@nibud.nl
Deze opleiding biedt het Nibud ook in
company aan.
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