Omgaan met geld

Cursus omgaan met geld

Heeft u behoefte aan een beter beeld van uw geldzaken?
Wilt u leren hoe u bewuster om kunt gaan met uw geld?
Dan is de cursus ‘omgaan met geld’ misschien wel iets voor u.
Hoe werkt het?
Voor wie is de cursus?
Alle inwoners van Zoetermeer kunnen meedoen. De hoogte
van uw inkomen is niet van belang. U moet wel voldoende
Nederlands kunnen spreken, schrijven en lezen. Er is plaats
voor maximaal 10 deelnemers per cursus.
Wat komt er aan bod?
Praktisch rekenen
Inkomsten en uitgaven in kaart brengen
Financieel overzicht maken
Administratie ordenen
Schulden oplossen
Besparen
	Omgaan met aanbiedingen en verleidingen
Verzekeringen, sparen en lenen
Plan van aanpak maken
Wanneer is het?
Er zijn cursussen in de avond en in de ochtend.
Meerdere keren per jaar start er een cursus.
Hoe lang duurt het?
De cursus bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur.
Les 6 is een terugkom les en is een aantal weken na les 5.
De overige lessen zijn in principe 5 weken achter elkaar.
In de schoolvakanties is er geen les. Als u alle lessen heeft
gevolgd, krijgt u in les 6 een certificaat.
Wat moet ik doen?
Aanmelden kan op twee manieren:
	Digitaal via het aanmeldformulier
op www.zoetermeer.nl
	Telefonisch op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 14 079.
Wat kost het?
Deelname aan de cursus is gratis. Wij vragen u wel
het aan ons door te geven als u niet kunt komen.
Afhandeling
Na uw aanmelding neemt een van de trainers telefonisch
contact met u op. U bespreekt dan met de trainer wanneer
u de cursus wilt volgen en wat de mogelijkheden zijn.
Ook hoort u dan waar in Zoetermeer de cursus plaatsvindt.
U ontvangt vervolgens een bevestiging van
uw deelname.
Schuldhulpverlening?
Heeft u een consulent bij Schuldhulpverlening, dan kan
de consulent u aanmelden. Heeft u een schuldregeling,
dan is dit voor u een verplichte cursus.
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