Budgetcoaching
Beter leren omgaan met geld

Meer overzicht en goede bespaartips, daar kan iedereen wat mee.
Grote kans dat je er geldzorgen of - erger nog - serieuze financiële 
problemen mee voorkomt.

Voorkomen is beter dan genezen. Helemaal waar, zeker bij
geldzorgen of erger nog: dreigende financiële problemen.
Want als je eenmaal een betalingsachterstand hebt, dan zijn
nieuwe betalingsachterstanden nooit ver weg.
Onze budgetcoach helpt je graag, liefst ruim op tijd. Hoe? Met persoonlijke aandacht voor je financiële huishouding. Geduldig, discreet, vol begrip, maar ook aardig
doortastend wanneer dat beter is. Het is een financieel expert die een uitweg weet, die
je wijst op dingen om je voordeel mee te doen, de oplossingen waar je zelf misschien
niet op komt. Iemand die knopen durft door te hakken, op weg naar een financieel
gezonde toekomst. Zelfs als je administratie intussen zo rommelig is geworden, dat je
er zelf niet meer naar durft te kijken. Weet je eenmaal hoe je er precies voor staat,
dan wordt slim omgaan met inkomsten en uitgaven al een heel stuk makkelijker.

Iets voor jou, zo’n eigen budgetcoach?
Zeker wel. Meer overzicht en goede
bespaartips, daar kan iedereen wat mee.
Het wordt pas dringend als de volgende
gedachten je bekend voorkomen:
• de rekeningen stapelen zich op,
wat nu?

•m
 ijn administratie is een puinhoop, ik
raak de controle kwijt
• ik kan niet altijd mijn vaste lasten betalen
•m
 ijn betalingsachterstand wordt niet
kleiner, hij kóst me juist geld
• ik sta rood, ik heb een (kleine) schuld;
hoe los ik dat ooit op?

Wij helpen je graag - met budgetcoaching
Omgaan met een budget - zorgen dat je
uitgaven passen bij je inkomsten - het is
echt wel te leren. Met onze budgetcoach
sta je er niet alleen voor. In ongeveer twee
maanden tijd pak je samen het probleem
aan, met een stappenplan. Let op: bewust
samen en altijd in overleg met jou. Zodat je
het na afloop ook helemaal zelf kunt.

Inzicht in hoeveel je te besteden hebt,
je daar ook naar gedragen, een keurig
bijgehouden privé-administratie en - het
allerbelangrijkste - voortaan nieuwe
g
 eldzorgen voorkomen.
Een gezonde b
 alans op je bankrekening,
zodat iedereen een stuk beter slaapt.

Hoe gaat dat precies, als ik de hulp krijg van een budgetcoach?

Dat hangt ook een beetje van je situatie af.
Meestal is de volgorde zo:
• een gesprek - over verwachtingen: wat zou
het beste werken als we aan de slag gaan?
• inhoudelijk - kun je een oorzaak aanwijzen? Dus: waarom lopen je geldzaken niet
zoals je wilt?
• aan het werk - inventariseren (inkomsten,
eventuele schuld, huishoudboekje, je
gedrag totnutoe)
• eerste stap: een overzichtelijke
thuisadministratie opzetten
• alle mogelijke ‘snelle’ oplossingen langs
(de besparingscheck, misschien extra
inkomsten vinden)

•a
 dvies - wat kun je nog meer doen - toeslagen aanvragen, een goede brief naar
schuldeisers
•a
 lles uit de kast - hoe zit het met (dure)
abonnementen of verzekeringen?
•e
 en kloppend budget bedenken, waarmee
je voortaan moet rondkomen
•n
 uttige tips & tricks: hoe ga je straks om
met je nieuwe budget, met succes?
•n
 a verloop van tijd: achteromkijken,
evalueren - hoe bevalt je nieuwe,
financieel gezonde leven?
•h
 et kan ook zijn dat we een verslag van
de voortgang naar je werkgever sturen

Wanneer?

Wij zouden zeggen: als het iets voor jou is, de budgetcoach, begin dan zo
snel mogelijk.
Jullie gaan ongeveer twee maanden samenwerken. Daarna sta je op eigen
benen, maar kun je altijd bellen met vragen.

Kosten

Het hele traject ‘Budgetcoaching’ kost € 350,- excl. BTW. Je baas werkt vaker
samen met BFS Bewindvoering. Die kan je dus aan een goede budgetcoach
voorstellen of meedenken over een soepele betalingsregeling.

Je werkgever heeft redenen genoeg om je aan een
goede budgetcoach te helpen
Argumenten:
• maatschappelijk betrokken ondernemen
• schulden helpen voorkomen
• tijd & moeite besparen: een loonbeslag brengt extra werk
met zich mee - en is voor niemand plezierig
• minder verzuim - niet zelden financieel gerelateerd

Budgetcoaching (nog) niet op zijn plaats?

Vraag ook naar onze andere vormen van dienstverlening:

Budgetbeheer - Beschermingsbewind
Bezoekadres
Van Elmptstraat 16-12
9723 ZL Groningen

T: 088 - 528 40 96
(maandag t/m vrijdag van
10:00-12:00 en 13:00-15:00 uur)

Postadres
Postbus 45
9700 AA Groningen

E: info@bfsbewindvoering.nl
I: www.bfsbewindvoering.nl

