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Michiel is sinds 2019 aan de slag als budgetcoachvrijwilliger.
Wat is je motivatie geweest om je hiervoor aan te melden?
Wat een moeilijke vraag! Ik liep al langer rond met het idee om vrijwilligerswerk
te gaan doen, maar ik vond het lastig om iets te vinden dat bij mij past. De
hoofdreden is dat ik graag iets voor een ander wil doen. Uiteindelijk heb ik met
Uithoorn voor Elkaar contact gelegd. Persoonlijk heb ik vaak “wind mee” gehad in
mijn leven en ik ben me ervan bewust dat dit lang niet voor iedereen geldt. Het
leek me heel leuk om te kijken wat ik voor een ander kan betekenen, en nog min
of meer in mijn vakgebied ook!
Je bent gekoppeld aan een jong gezin. Kun je iets vertellen over hoe dat is gegaan?
Niet lang nadat ik me had ingeschreven als vrijwilliger bij de vrijwilligers
vacaturebank van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, werd ik gebeld door de
coördinator van Maatje voor Elkaar, Danielle Franken. Met haar heb ik op het
gemeentehuis een kennismakingsgesprek gehad. Zij legde mij uit waar ik als
budgetcoach terecht kon met mijn vragen en hoe het traject er in de basis uit ging
zien. Een paar weken later belde Danielle weer met de vraag of ik tijd had om te
starten met de begeleiding. De eerste keer zijn Danielle en ik samen naar het
gezin gegaan, waar we een prettig en transparant gesprek gevoerd hebben.

Hoe word jij begeleid? Waar kun jij met je vragen terecht?
Danielle neemt geregeld contact met me op om te kijken hoe het gaat. Uithoorn
voor Elkaar levert ook erg veel documentatie en informatie. Er zijn ook allerlei
nuttige trainingen die je kan volgen en ze hebben een directe ingang bij de
gemeente. Persoonlijk heb ik een vrij groot netwerk, en aangezien ik zelf in
finance zit bevat de materie niet heel veel geheimen, waardoor ik zelfstandig kan
werken.
Je hebt zelf een fulltime baan en een gezin. Hoe is dit te combineren? Kost het je veel
tijd?
Het scheelt per bezoek hoeveel tijd het kost. De eerste paar afspraken zijn we
samen erg druk geweest om door alle papieren heen te gaan. Er was in de loop
der maanden en jaren een flinke stapel herinneringen, aanmaningen,
ingebrekestellingen en dwangbevelen in naam der koning verzameld. De kunst
was om dit overzichtelijk te krijgen, prioriteiten te stellen en vervolgens alles stuk
voor stuk op te lossen. De combinatie met mijn gezin is voor mij prima te doen. Ik
ben zelf flexibel in mijn werktijden, maar de meeste afspraken plannen we in de
avond als mijn kinderen en die van hen naar bed zijn.
Kun je al resultaat zien?
We hebben samen heel veel resultaat geboekt! Sinds december/januari hebben
we alle schulden inzichtelijk gemaakt. Beide ouders zijn in loondienst gaan werken
en voor nagenoeg alle openstaande posten loopt een betalingsregeling. Er komen
geen nieuwe schulden meer bij en ze redden het nu met hun inkomen.
Wat zijn de lastige kanten?
Wat ik het lastigst vind is dat het voor mij heel helder is waar het fout gaat en wat er
moet gebeuren om financieel meer ruimte te scheppen (met name het uitgavepatroon),
maar het veranderen van gedrag duurt lang. Wel hebben we nu een excel gemaakt met
daarin een inkomen en uitgaven balans, waaruit blijkt dat ze het prima moeten kunnen
redden met hun inkomen. Dat besef vind ik heel belangrijk.
Wat levert het jou op?
Een dankbaar gezin, dat niet meer in angst hoeft te leven elke keer dat de
deurbel gaat of dat er weer gedreigd wordt met een beslaglegging of
executieverkoop. Het mooiste dat ik van hen hoorde tijdens mijn begeleiding was
de tekst: “Sinds Michiel in ons leven is, zijn we een stuk aardiger voor elkaar”.
Daar doe ik het voor!
Wil je ook oriënteren op vrijwilligerswerk? Kijk dan eens vrijblijvend rond op de
digitale vrijwilligersmarkt of kijk op onze vacaturebank!

