
Word jij budgetbuddy?

Beschik jij over de vaardigheden om mensen aan te leren hoe ze betalen via een 
overschrijving, hun administratie ordenen of een budgetplan opstellen? Sta je open 
om nieuwe mensen te leren kennen en kan je anderen motiveren? Dan is dit je kans 
om je ervaring te delen en een blijvende impact te maken op anderen.

Als Budgetbuddy ondersteun je mensen die moeilijkheden ervaren bij het beheren 
van hun budget. Je verrijkt als vrijwilliger de professionele hulpverlening binnen de 
Stad Antwerpen (OCMW) en ontwikkelt een nauwe band met ons doelpubliek. Je 
leert mensen vaardigheden aan om zelf opnieuw (of meer) verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun duurzaam budgetmanagement. 

Wat zijn je taken?

Je ondersteunt mensen op verschillende terreinen. Je takenpakket hangt af van de hulpvraag van 

de cliënt, maar ook van je eigen interesses. Je gaat samen aan de slag! Een greep uit het 

takenpakket:

 Mensen ondersteunen bij hun thuisadministratie

 De in -en uitgaven in een overzicht gieten en er evenwicht in brengen

 Tips geven bij budgetkoken, een goedkope energieleverancier vinden, …

 Ondersteuning bieden bij (online) betalingen 

 Meegaan naar instellingen zoals de bank, de vakbond en de mutualiteit

 … maar evengoed optreden als luisterend oor en vertrouwenspersoon 

Wat kan jij van ons verwachten?

• Ondersteuning door een professionele coach

• Een boeiende startopleiding

• Een flexibele omgeving: je kiest zelf waar en wanneer je werkt

• Nieuwe sociale contacten en een fijne vrijwilligersgroep 

• Je leert een heel uiteenlopende en interessante doelgroep kennen



Wat verwachten we van jou?

 Je woont in Antwerpen of je bent bereid je te verplaatsen

 Je bent ouder dan 18 jaar

 Je wil iemand in een kwetsbare situatie een extra duwtje in de rug geven

 Je hebt een open en respectvolle houding en kan je grenzen afbakenen

 Je kan gedurende (min.) 1 jaar wekelijks een uurtje vrijmaken

Zin om aan de slag te gaan?

Aarzel niet en neem contact met ons op! Bel of mail Elise: 0479 16 05 94 of 
elise.claessen@cawantwerpen.be.

We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je meer over het project en
peilen we naar jouw interesses en verwachtingen. Is vrijwilligerswerk als Budgetbuddy iets voor 
jou? Na een korte opleiding gaan we samen op zoek naar een geïnteresseerde cliënt die past bij 
jouw profell Zien jullie het na een kennismaking beiden zitten om te starten, dan kunnen jullie 
samen op pad!
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