
Beschik jij over de financiële en administratieve vaardigheden om mensen aan te leren hoe 

ze een overschrijving moeten doen, online moeten bankieren of een budgetplan moeten 

opstellen? Dit is je kans om in contact te komen met een zeer interessante doelgroep!

Elke consument moet zijn financiën bijhouden en zijn rekeningen op tijd betalen. Voor 

steeds meer huishoudens is dit te hoog gegrepen. Deze mensen hebben vaak meer 

ondersteuning nodig dan de professionele hulpverlener kan bieden. 

Een budgetcoach is een vrijwilliger die mensen van kortbij en op een empowerende manier 

ondersteunt. Hij leert deze mensen vaardigheden aan om zelf (opnieuw/meer) 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun duurzaam budgetmanagement. 

Onze visie op vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn volwaardige medewerkers in CAW Antwerpen. Bovendien geloven we sterk in de 

meerwaarde van een gemengd team (beroepskrachten en vrijwilligers). Het verbindt onze werking 

met de samenleving en vrijwilligers kunnen mensen in kwetsbare situaties opnieuw vertrouwen ge-

ven door hun informele en belangeloze inzet.

Je taken 

Als budgetcoach ondersteun je mensen op verschillende terreinen. Je gaat samen met de persoon
aan de slag. Je takenpakket hangt af van de hulpvraag, maar ook van je interesses. 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 goedkoop winkelen, een goedkope energieleverancier vinden, ...

•  Ondersteuning bieden bij betalingen doen

•  Doorlopende opdrachten invoeren en controleren

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

•    …

Budgetcoaches gezocht!



Wat bieden we? 

•  Ondersteuning door een professionele kracht, je doet dit niet alleen

•  Structurele intervisiemomenten met medevrijwilligers 

•  Een verzekering van, naar en tijdens de activiteit 

•  Een opleiding van 2 avonden

•  Flexibiliteit: je kiest zelf waar en wanneer je werkt

•  Een uitbreiding van je sociale contacten

•  Je komt in een warme, fijne vrijwilligersgroep terecht

•  Je leert een heel uiteenlopende en interessante doelgroep kennen

Wat vragen we? 

•  Je woont in Antwerpen of je bent bereid je te verplaatsen 

•  Je bent vlot bereikbaar

•  Je bent ouder dan 18 jaar

•  Je wil er zijn voor iemand in een kwetsbare situatie

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

•  Je bent bereid om je gedurende 1 jaar elke week een uur vrij te maken

Hoe selecteren wij onze vrijwilligers? 

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 Budgetcoach iets voor 
jou? Na een korte opleiding gaan we samen op zoek naar een geïnteresseerde cliënt die past bij 
jouw profiel. Zien jullie het na een kennismaking beiden zitten om te starten, dan kunnen jullie 
samen op pad!

Interesse? Neem gerust contact op, we helpen je graag verder! 

 

Budgetcoaches CAW Antwerpen 

Hannelore Allary

Grote Steenweg 169

2600 Antwerpen 

tel. 0475 85 29 76

budgetcoaches  @cawantwerpen.be     


