Bewust met Geld
Verdiepende vaardigheidstraining op het leefgebied financiën
De gemeente Leeuwarden kent een behoorlijk
aantal kwetsbare inwoners. Er is sprake van
forse armoede → 12,6 % van de huishoudens
moet rondkomen van een laag inkomen (CBS
2018). Veel huishoudens kampen met
langdurig (ernstig) financiële problemen.
Binnen de WMO staat zelfredzaamheid en
‘eigen verantwoordelijkheid’ centraal. Burgers
worden geholpen vanuit een sterk preventieve
context. Dat is goed, maar tegelijkertijd worden
voorzieningen versoberd en wordt meer druk
gelegd op eigen initiatief en inzicht. Voor een
behoorlijk deel van deze burgers is het lastig en
moeilijk om deze verantwoordelijkheid te
dragen. Vaak ontbreekt het inzicht en zijn
kennis en skills rondom financiële huishouding
gering of zelfs afwezig.
‘Bewust met Geld’ is tot stand gekomen vanuit
het samenlevings-principe dat steeds meer
huishoudens moeten varen op eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Lessenserie ‘Bewust met Geld’
Wat is het doel van de lessenserie?
Het vergroten van kennis en vaardigheden rondom
financiën en financiële weerbaarheid.
‘Bewust met Geld’ biedt deelnemers (meer) inzicht in
hun persoonlijke (financiële) situatie, maakt hen
bewust van ‘gevaren’ en stelt hen beter in staat
verantwoorde financiële keuzes te maken. Om
daarmee zelfredzamer én op een verantwoorde wijze
een eigen duurzame huishouding te organiseren.
Voor wie is de lessenserie bedoeld?
Mensen die - om welke reden dan ook - hun
zelfredzaamheid in wonen en leven (grotendeels)
zijn kwijtgeraakt. Vaak is sprake van een langdurige
opstapeling van problemen rondom financiën,
huisvesting, werk en tal van andere levensgebieden.
De hulp en ondersteuning vindt plaats vanuit één van
de sociale wijkteams of vanuit één van de
(opvang)voorzieningen in de gemeente Leeuwarden.
Deze doelgroep ontvangt hulp en ondersteuning,
veelal gericht op de basisvoorwaarden om weer op
eigen benen te staan.

Wat zijn de onderwerpen van de lessen?
Les 1:
Les 2:
Les 3:
Les 4:
Les 5:
Les 6:

Inkomsten en uitgaven
Invloed van reclame en (foute) vrienden
Administratie
Schulden voorkomen
‘Grip op je knip’ (1)
‘Grip op je knip’ (2)

Wat kenmerkt de lessen?
• Tijdens de lessen is er voldoende ruimte om in te
spelen op vragen.
• Wij werken met ervaren trainers die in staat zijn
een veilige leersituatie te creëren.
• Tijdens de lessen is er veel ruimte om te oefenen.
De lessen worden digitaal ondersteund door een
professionele PowerPointpresentatie en voor
cursisten aansprekend filmmateriaal. Daarnaast
stimuleren we een interactieve sfeer, mede o.b.v.
een quiz en/of een stellingenspel waarin we
cursisten uitdagen hun eigen verhaal te vertellen.
• Alle cursisten ontvangen een cursusmap met
belangrijke (web)adressen. Ook bevat de map
informatie over het minimumloon en
tegemoetkomingen van bijvoorbeeld de overheid.
Voor vragen over (onderdelen van) het project kunt u
contact opnemen met:
• Ingrid Westerink – Fien 06 – 32272 893
I.Westerink@meefriesland.nl

