
Heb je affiniteit met het docentschap of wil je daarvoor opgeleid worden?  
 
Binnen team Financien, Informatie en Advies (FIA) geloven wij dat iedereen op enig moment in 
zijn/haar leven vragen kan krijgen over geld of administratie. Wij bieden inwoners van Utrecht 
laagdrempelige hulp door vrijwilligers in te zetten.  
Naast de ondersteuning bij spreekuren in het buurtteam en bij mensen thuis bieden we bij FIA de 
cursussen: Grip op financiën, Online op Orde en Voor ’t zelfde geld.  
 
Als docent van (één van) deze cursussen begeleid je inwoners groepsgewijs in het opbouwen en 
onderhouden van een (online) financiële administratie en inzicht te krijgen in de inkomsten en 
uitgaven. De cursussen variëren van 3 tot 5 bijeenkomsten. Je geeft de cursussen samen met een 
collega docent. 
Heb je nog geen ervaring met groepen, maar wel affiniteit? Ook dan horen we graag van je!  
Voordat je aan de slag gaat krijg je een train de trainer van het Nibud, die je klaarstoomt voor het 
docentschap.  
 
Wij bieden: 
• Praktijkgerichte scholing, begeleiding en een organisatie waarop je kunt terugvallen 
• Interessant vrijwilligerswerk waarbij je met jouw kennis en ervaring echt verschil kunt maken 
• Flexibele planning voor het geven van de cursussen 
• (Relevante) werkervaring 
• Een paar keer per jaar gezellige activiteiten en workshops voor vrijwilligers 
 
Wij vragen: 
• Een docent die graag zijn kennis en enthousiasme wil delen in een groep. 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
• Je hebt goede sociale vaardigheden. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlands taal (spreek- en schrijfvaardigheid). 
• Basiskennis van administratie ordenen en financiële regelingen is gewenst en het opdoen van 
nieuwe kennis via (bij)scholing. Deze wordt aangeboden door U Centraal.  
• Je bent minimaal 2 x per jaar beschikbaar om een cursus te geven, voor minimaal één jaar. 
• Je kunt cliënten stimuleren om hun kennis en vaardigheden in te zetten. Dit om meer grip te krijgen 
en te houden op hun administratie. 
• Je kunt zelfstandig werken en weet op tijd hulp te vragen waar nodig. 
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. De kosten daarvan worden door de 
organisatie gedragen. 
 
Op verschillende momenten in het jaar kunnen wij op zoek zijn naar docenten. Zodra wij je reactie 
hebben ontvangen kunnen we je meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden qua inzetbaarheid 
op dat moment.   
 
Ben je geïnteresseerd of  zou je graag meer informatie willen? Neem dan contact op met Renée de 

Vries of Liselotte Anbeek via finan-admin@u-centraal.nl 

We kijken uit naar je reactie! 

 
 

https://www.u-centraal.nl/cursussen/grip-op-financien/
https://www.u-centraal.nl/cursussen/online-op-orde/
https://www.u-centraal.nl/cursussen/voor-t-zelfde-geld/
mailto:finan-admin@u-centraal.nl

