Badeen Pedawi
Theaterdanser wordt Inkomensconsulent
In april 2014 spraken we Danser Badeen Pedawi over
zijn ambities en de loopbaankeuzes waar hij voor
stond. Zijn bevlogen betoog over de kansen en
mogelijkheden die hij zag voor een loopbaan buiten
de kunst- en cultuursector gaven veel inspiratie. Nu,
nog geen jaar later, spreken we Badeen opnieuw. We
zijn benieuwd hoe het hem gaat, waar hij mee bezig
is, en in hoeverre hij zijn ambities heeft weten te
realiseren.
Badeen, nog even enthousiast als toen, steekt
meteen van wal; “Er is een hoop gebeurd in krap een
jaar tijd. Inmiddels werk ik als Inkomensconsulent bij
de Gemeente Hilversum en heb ik het uitstekend naar
mijn zin.”

Weten wat je wilt
Badeen schetst vervolgens de route en stappen die hem daar hebben gebracht. “Ik wist wel
aardig wat ik wilde, de schuldhulpverlening leek me wel wat. Maar solliciteren was lastig. Je
hebt geen relevante werkervaring en je komt uit een totaal ander vakgebied. Dat maakt het
niet makkelijk. Ik zag wel in, dat meteen een baan vinden in deze sector een stap te ver zou
zijn. En toch wilde ik het graag”.

Meerdere wegen naar Rome
Badeen ging aan de slag als SchuldHulpMaatje bij de Regenboog, een vrijwilligersorganisatie
voor kwetsbaren in Amsterdam. “Dat is zeer dankbaar werk en leerzaam bovendien. Ik deed
daar in korte tijd een schat aan werkervaring op. Dus toen een gerenommeerd
detacheringsbureau trainees zocht voor Schuldhulpverlening, reageerde ik direct. Na
gesprekken met het bureau bleek dat ze ook traineeships hadden voor
Inkomensconsulenten, een vakgebied dat nog veel beter aansluit bij mijn ambitie en passie”.
Badeen kon gelijk beginnen als trainnee en startte met een pittige theoretische basis
opleiding. “Als trainee leerde ik heel snel alles over de verschillende wetten en regelgeving
rondom zorg, werk en inkomen. Je legt daarmee een stevige basis onder je toekomstige
advieswerk. Het leuke vind ik dat de wet- en regelgeving voortdurend aan verandering
onderhevig zijn. Je moet dus goed bijblijven om je cliënten effectief te kunnen adviseren.
Juist door die voortdurende veranderingen blijft er ook veel vraag naar het beroep van
Inkomensconsulent.

Een nieuwe baan: Inkomensconsulent
Na de theoretische basis liep Badeen 3 maanden stage bij de Gemeente Renkum.
“Je leert het vak pas echt in de praktijk. Naast de landelijke wet-en regelgeving,
zoals de Participatiewet, heeft iedere gemeente ook nog eens zijn eigen
richtlijnen. Dat maakt het extra uitdagend.” Inmiddels is Badeen als
Inkomensconsulent gedetacheerd bij de Gemeente Hilversum, via Bureau Peng.

Het geheim: focus houden en volhouden
Tot slot vragen we Badeen hoe hij terugkijkt
op de afgelopen periode. “Achteraf gezien is
allemaal vrij soepel gegaan.
Het belangrijkste is dat je goed weet wat je
wilt. Waar je passie ligt. Als je je daarop
focust heb je je doel al voor de helft bereikt.
De begeleiders van het Servicepunt Kunst &
Cultuur hebben me daarbij goed
ondersteund. Je moet je niet laten afleiden.
Dat is ook de reden dat ik niet meer heb
gedanst. Dan blijf je teveel tussen twee
werelden in hangen. Ik was gewend om
fysiek werk te doen. Dansen is topsport en
vraagt veel van je lichaam. Dat was wel
even omschakelen”. En dansen? “Ach, dat
komt wel weer. Voorlopig vraagt mijn
nieuwe baan mijn volledige aandacht”

