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Over dit project
Inleiding
Mensen die als kind al goed hebben leren omgaan met geld komen later minder vaak in de
financiële problemen. Voorlichting over geld is daarom erg belangrijk. Voor mensen met
een beperking is het beheren van geld soms lastiger. In dit project leer je als professional om
cliënten in de gehandicaptenzorg te begeleiden bij het beheren van geld.

Begeleiding bij geldbeheer.

Leerdoelen
• Je kunt informatie over het begeleiden bij geldzaken opzoeken en beoordelen.
• Je kunt de regelingen beschrijven die te maken hebben met het verkrijgen van geld

voor mensen met een beperking.
• Je kunt de regelingen beschrijven die te maken hebben met het beheren van geld van

anderen.
• Je kunt het onderwerp geldzaken op een voor de cliënt aansprekende wijze aan hem

presenteren waarbij je rekening houdt met de achtergrond van de cliënt.
• Je kunt hulpmiddelen gebruiken bij het beheren van geld van een cliënt.
• Je kunt de cliënt begeleiden bij het beheren van zijn geld.
• Je kunt begeleiders van cliënten in de gehandicaptenzorg informatie bieden over

budgetten en verantwoordelijkheden.
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