Het coachingstraject bestaat uit de volgende
activiteiten:
• Intakegesprek en opstellen plan van aanpak
• Inventarisatie urgente en lopende zaken
• Opstellen budgetoverzichten huidige situatie
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• Berekenen Vrij te Laten Bedrag
(bedrag voor levensonderhoud)
• Berekenen Afloscapaciteit (inkomsten boven
VTLB voor aflossing van schulden)
• Beslagvrije voet berekenen
(als er beslag is via deurwaarder)
• Schuldeisers aanschrijven, aflossingsschema
maken en betalingsregeling voorstellen
• Bepalen mogelijkheden voor besparingen en
inkomensverruimende maatregelen
• Controleren recht op toeslagen
• Maken van budgetplan voor de nieuwe situatie
en geeft inzicht op langere termijn
• Nazorg en evaluatie
Voor wie werk ik?
Mijn opdrachtgevers zijn werkgevers, particulieren

Gecertificeerd budgetcoach

en via een samenwerking met Budgetcoach.nl

Sinds februari 2015 ben ik KIWA NEN 8048-III

werk ik voor verschillende hypotheekverstrekkers.

budgetcoach gecertificeerd. Met deze certificering

Afhankelijk van de situatie bespreken we de duur

onderscheid ik mij in de markt omdat dit een

en de prijs van een traject.

kwaliteitslabel is. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Daarnaast ben ik in het bezit van een verklaring
omtrent gedrag (VOG) uitgegeven door Ministerie
van Veiligheid en Justitie.
06 - 27 26 73 24 | info@connyblokker.nl

www.connyblokker.nl

Stap voor stap op weg naar uitzicht!

Overzicht, grip op uw uitgaven en
een inzichtelijke thuisadministratie?

Door verlies van baan, scheiding of andere oorzaak

Na een eerste kennismaking volgt een plan van

Wat doet de budgetcoach?

minder te besteden per maand? Problemen met

aanpak en vervolgens starten we met de

De werkwijze is verdeeld in 4 stappen:

betalingen en het overzicht kwijt? Als gecertificeerd

begeleiding. We werken samen aan mogelijke

1.

intake gesprek,

budgetcoach kan ik u daarbij helpen.

betalingsregelingen en daarnaast bespreken we

2.

plan van aanpak,

besparingen en inkomensverruimende maatregelen

3.

begeleidingstraject

om de balans tussen inkomsten en uitgaven weer

4.

nazorg/stabilisatie.

terug te krijgen.

De client staat centraal en het hele traject wordt
op maat afgestemd op de persoonlijke situatie.

