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Financiële

begeleiding

Het doel van de financiële begeleiding die wij bieden is om de zelfredzaamheid bij
statushouders te vergroten zodat zij een gezonde financiële situatie kunnen behouden. De
statushouder volgt de cursus ‘Omgaan met Geld in Nederland’ zodat hij of zij na afloop van de
cursus weet hoe financiële zaken in Nederland geregeld moeten worden en ontstaat er inzicht
in de eigen administratie, inkomsten en uitgaven. Eventueel adviseren wij een individuele
budgetcoach voor het extra oefenen van vaardigheden.

RESULTAAT De statushouder leert hoe

financiële zaken in Nederland geregeld

moeten worden. Hij doet praktische kennis

op om de huishoudfinanciën in balans te

brengen en te houden en maakt een

overzicht van inkomsten en uitgaven zodat

hij na de cursus in staat is om keuzes te

maken die passen bij de persoonlijke

financiële situatie. De statushouder ziet het

belang in van het tijdig betalen van

rekeningen en is in staat om financiële

problemen in een vroeg stadium te

herkennen en vroegtijdig hulp in te

schakelen bij de juiste instantie. 

 

HOE VluchtelingenWerk hanteert, zowel

voor de groepstraining als de individuele

budgetcoaching, de Euro-Wijzer methodiek

die wij in samenwerking met het Nibud

hebben ontwikkeld. Deze methodiek is

speciaal ontwikkeld voor onze doelgroep en

gericht op de preventie van schulden en

financiële problemen. Om zo snel mogelijk

na vestiging de statushouder kennis en

vaardigheden rondom financiën bij te

 

brengen maken wij in de groepstraining

gebruik van een tolk. Daarnaast zijn de

materialen beschikbaar in verschillende

talen en gebruiken we video’s en

beeldkaarten met pictogrammen.

Voorafgaand aan de groepstraining vindt

een intake plaats waarin de financiële

situatie en vaardigheden aan de hand van

een checklist worden besproken.

WAT kan VluchtelingenWerk betekenen:

1.Inventariseren van de uitdagingen van

de statushouder.

2.Werken aan zelfredzaamheid op het

gebied van financiële administratie,

(be)sparen en lenen,

internetbankieren, rekenen.

3.Ondersteunen bij het maken van een

budgetplan.

4.Ondersteunen bij het organiseren van

automatische afschrijvingen. 

5.Nazorg bieden, vinger aan de pols

houden.

6.Werken aan digitale vaardigheid en

veiligheid met betrekking tot financiën.

 

Door in een zo’n vroeg mogelijk stadium

financiële vaardigheden aan te leren en

inzicht te krijgen in de eigen financiële

situatie en het Nederlandse financiële

systeem worden statushouders sneller

financieel (zelf)redzaam.

Het effect hiervan is dat statushouders

bewuster met geld omgaan waardoor de

kans op schulden kleiner wordt. Dit

heeft impact op hun integratieproces en

persoonlijke welzijn. De methodiek die we

gebruiken heeft een

bewezen meerwaarde op de eigen regie

van statushouders met betrekking tot de

persoonlijke financiën.

1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

