Stichting
Kweekt Spaarkringen

Spaarkringbegeleider, iets voor jou?
Werk je graag samen met een
groep mensen? Kan jij mensen
inspireren, motiveren en verbinden?
En lijkt het je leuk om mensen
wat te leren over geldzaken?
Word begeleider van
een spaarkring!

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, dan kunnen de leden een lening uit de pot aanvragen.
Aan het eind van de spaarperiode van ongeveer 9 maanden krijgen de leden hun spaargeld weer terug.
Een spaarkring gaat over veel meer dan alleen sparen! Het gaat over bewuster met je geld omgaan,
samenwerken, nieuwe mensen leren kennen en nieuwe vaardigheden leren!

Wat doe je als begeleider?
Je zorgt ervoor dat de spaarkringleden leren hoe
zij de groep zelfstandig kunnen gaan draaien.
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. Een map voor
begeleiders helpt je daarbij. Daarin staan thema’s
uitgewerkt over geldzaken, samenwerken en het
werken aan dromen.
Wie kan begeleider worden?
Beroepskrachten of vrijwilligers bij een (welzijns-)
organisatie, spaarkringleden en andere geïnteresseerden. Je bent 2 à 3 uur per week (of per 14 dagen) beschikbaar om een groep te begeleiden en
de bijeenkomsten voor te bereiden.
Wat kan je?
eenvoudig Nederlands lezen, spreken en
schrijven
optellen en aftrekken, met of zonder
rekenmachine
gemakkelijk praten en goed met mensen
omgaan, luisteren en uitleggen
je aan afspraken houden, de leiding
nemen in een groep en een prettige
sfeer maken

Wat krijg je ervoor terug?
Spaarkringleden die trots zijn op zichzelf doordat
het lukt om te sparen! De leden bouwen onderling
vertrouwen op, motiveren en inspireren elkaar,
wisselen ervaringen uit, leren nieuwe vaardig-heden
en gaan bewuster met geld om.
Wat krijg je van Cash2Grow?
Je volgt bij ons een ‘fysieke’ training van 1
dag, 3 onlinebijeenkomsten van 1,5 uur en 3
inspiratiebijeenkomsten. We coachen je bij het
starten en begeleiden van de spaarkring. Als je
de groep hebt begeleid en alle onderdelen van de
training hebt gevolgd, dan krijg je een certificaat en
een licentie waarmee je zelfstandig spaarkringen
kunt opzetten. Als je vrijwilliger bent, kan je een
vrijwilligersvergoeding krijgen.
Wie zijn wij?
Cash2Grow hecht waarde aan de onafhankelijkheid
van mensen en gelooft in ieders eigen kracht. Wij
kweken spaarkringen vooral voor mensen met een
krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden.
Contact
Wil je meer weten, heb je vragen of wil je spaarkringbegeleider worden? Neem dan contact met ons
op via info@cash2grow.nl en kijk op onze website
www.cash2grow.nl
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