WORD BEGELEIDER VAN EEN NIEUWE SPAARKRING

Lijkt je het leuk om mensen te helpen met sparen? Kun je een groep mensen inspireren,
verbinden en begeleiden? En word je blij als mensen groeien? Word dan
spaarkringbegeleider.
WAT IS EEN SPAARKRING?
In een spaarkring sparen de leden tijdens regelmatige
bijeenkomsten. Ieder lid van de spaarkring bepaalt elke keer zelf
hoeveel hij of zij inlegt. Als de spaarkring dat wil, kunnen de leden
een lening uit de pot aanvragen. Aan het eind van de spaarperiode
krijgen de leden hun spaargeld weer terug.
Een spaarkring gaat over veel meer dan alleen over sparen. Het
gaat over bewuster met je geld omgaan, over samenwerken, over
een nieuwe mensen leren kennen, over nieuwe vaardigheden leren.
JOUW TAKEN
Als begeleider help je met het opstarten van een nieuwe spaarkring. Je legt uit hoe een
spaarkring werkt. Je helpt met het maken van afspraken, het verdelen van taken en het
bespreken van dingen die mensen in de spaarkring belangrijk vinden.
WIE KUNNEN BEGELEIDERS WORDEN?
Beroepskrachten en vrijwilligers van (welzijns)organisaties, particulieren en spaarkringenleden
kunnen begeleiders worden. In ieder geval kun je Nederlands spreken en (eenvoudig)
Nederlands lezen en schrijven. Je kunt optellen en aftrekken, met of zonder rekenmachine.
Verder kun je goed met mensen omgaan, gemakkelijk praten, goed luisteren en goed uitleggen.
Je kunt je houden aan afspraken, een prettige sfeer maken en de leiding nemen in een groep.
TRAINING EN BEGELEIDING
Je volgt bij ons een online training van zes sessies. Deze houden we iedere maandag vanaf 15
maart tot en met 26 april, met uitzondering van tweede paasdag op 5 april. De bijeenkomsten
duren van 15.00 tot 16.30. Na de eerste bijeenkomst op 15 maart beslis je of je de rest van de
training wilt volgen. We coachen je bij het starten en het begeleiden van je spaarkring.
CERTIFICAAT
Als je vrijwilliger bent, kun je een vrijwilligerscontract krijgen. Je onkosten worden vergoed en je
krijgt een vrijwilligersvergoeding. En na de spaarkringperiode, als je een groep goed hebt
begeleid, krijg je een certificaat.
WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn stichting Cash2Grow. We promoten spaarkringen voor mensen met een krappe beurs
zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden. We ontwikkelen trainingsmateriaal, leiden
begeleiders op en coachen hen bij het starten van spaarkringen. Cash2Grow gelooft in de eigen
kracht van mensen en hecht waarde aan hun onafhankelijkheid.
AANMELDEN
Heb je interesse in het werk van begeleider? Stuur ons voor 15 maart een e-mail naar
info@cash2grow.nl.
LET OP
We zoeken geïnteresseerden woonachtig of werkzaam in Utrecht, Den Haag, Schiedam,
Groningen, Maastricht, Amsterdam Oost, Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord.
Woon of werk je ergens anders? Geen probleem, laat het ons weten als je geïnteresseerd bent.
We nemen contact met je om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

