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1. PROCES VOORAF  

 

Dit beleidsplan bevat de organisatorische en inhoudelijke uitwerking van het samenwerkingsverband 

BudgetInZicht (BIZ) Oost-Vlaanderen, één van de 11 regionale netwerken die sinds eind 2011 

gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid, Kabinet Welzijn.  

 

De weerhouden operationele doelstellingen, acties en indicatoren uit onderstaand beleidsplan zijn 

het resultaat van dialoog met diverse actoren.  

 

1.1 INPUT OP REGIONAAL NIVEAU 

 

We organiseerden een online bevraging (omwille van covid-19 maatregelen was fysiek samenkomen 

niet mogelijk) waarbij alle leden van het samenwerkingsverband hun (regionale) noden konden 

aangeven. Een samenvatting van de resultaten is te vinden in bijlage. 

 

1.2 INPUT OP PROVINCIAAL NIVEAU 

 

 De omgevingsanalyse opgevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

1.3 INPUT OP NIVEAU VAN VLAANDEREN EN BRUSSEL 

 

 Het rapport ‘Werken aan een betere aanpak van schulden’ dat SAM vzw in april ’19 uitbracht. 

 Uitwisseling met alle BIZ-regio’s op 6/02/20 over de prioriteiten en de mogelijkheden naar 

concrete samenwerking in de periode 2021-2025.  

 De nieuwe website www.financieelredzaam.be die CEBUD in april ’20 lanceerde.  

 

1.4 INPUT OP INTERNATIONAAL NIVEAU 

 

 De inzichten van Mullainathan & Shafir (2013) m.b.t. de psychologie van de schaarste, of nog, 

hoe aanhoudende geldschaarste de mentale capaciteit van mensen negatief beïnvloedt.  

 

Uit deze informatie heeft de stuurgroep de inhoudelijke krachtlijnen gefilterd waarop we de 

komende beleidsperiode prioritair wensen in te zetten vanuit BIZ Oost-Vlaanderen  

 

1.5 KANTTEKENING  

 

Vooraleer we ingaan op de invulling van deze doelstellingen, willen we stilstaan bij een aantal recente 

evoluties, waarvan we zeker zijn dat deze impact zullen hebben op de schuldhulpverlening en de 

schuldenproblematiek. Wélke impact kan nu nog niet ten volle ingeschat worden, maar het is 

belangrijk om deze evoluties en de bijhorende bezorgdheden mee te nemen in het omzetten van dit 

meerjarenplan in jaarplannen.  

 

http://www.financieelredzaam.be/
https://www.acco.be/nl-be/items/9789490574994/Schaarste
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Ten eerste hadden we begin 2020 de opgelegde besparingen vanuit kabinet Welzijn binnen de 

zorgsector. Die zijn zowel door de CAW’s als door SAM vzw onder andere doorgevoerd op het thema 

schulden (respectievelijk schuldbemiddeling en preventie van schuldoverlast). Deze besparingen 

hebben op korte termijn geen rechtstreekse impact op de BIZ-werking, maar we moeten realistisch 

zijn dat dit op langere termijn wél het geval zal zijn. OCMW’s hebben nu reeds een zeer grote 

dossierlast en wanneer een speler als het CAW volledig verder afbouwt zal dit bij hen te voelen zijn. 

Zo verplichten we CAW- en OCMW-medewerkers om ook naar andere spelers op de markt te kijken 

om hun dossierlast behapbaar te houden en hun cliënten niet in de kou te laten staan. En hoewel wij 

vanuit BIZ zeer grote voorstander zijn van constructieve samenwerking en dialoog met die andere 

spelers (voornamelijk advocaten en deurwaarders), kan de schuldbemiddeling (en 

schuldhulpverlening) die zij trachten aan te bieden niet op dezelfde lijn geplaatst worden als de 

schuldhulpverlening met al zijn facetten van een OCMW of een CAW als erkende instelling voor 

schuldbemiddeling. Een uitgebreidere analyse hiervan leidt ons in dit beleidsplan te ver, maar we 

willen hier benadrukken dat onze opdracht “kwaliteitsverbetering van de schuldhulpverlening” niet 

los gezien kan worden van de besparingen die worden doorgevoerd. Ook bij onze partners zullen 

als gevolg van deze besparingen inhoudelijke keuzes moeten gemaakt worden waar wij vanuit onze 

opdracht kwaliteitsverbetering moeten inspelen, ons kader waarbinnen we werken wordt grondig 

hertekend.  

 

Daarenboven ontsprongen de BIZ-samenwerkingsverbanden de beparingsdans evenmin. Begin 

2020 moesten we eveneens een besparing van 6% doorvoeren die recurrent is voor de komende 

jaren. Deze daling in de subsidie kon in 2020 door elke BIZ-regio ad hoc worden opgevangen door 

‘kleinere’ ingrepen zoals catering en andere organisatorische kosten schrappen, bepaalde aankopen 

uitstellen, een financiële bijdrage vragen voor vormingen, mensen die uitvallen niet volledig 

vervangen,... Het soort ingrepen waardoor we ons jaarplan alsnog konden uitvoeren zoals gepland, 

maar die op lange termijn geen soelaas brengen. Daarbij komt dat de loonkost van de BIZ-

medewerkers in elke regio stijgt, maar die stijging helaas niet evenredig is met de indexering van de 

subsidie.   

 

Ten tweede kunnen we niet om de corona-crisis heen. Door verschillende organisaties werd aan de 

alarmbel getrokken dat er bovenop de groep in armoede en/of schulden door deze plotse crisis heel 

wat extra mensen in de financiële problemen komen. Er worden veel meer aanvragen tot financiële 

steun gedaan en erkende instellingen voor schuldbemiddeling maken zich op voor veel extra 

aanvragen tot schuldbemiddeling  (al kunnen we nu nog niet inschatten hoeveel meer). Al onze 

partners (zowel de leden als externe partners) maken zich veel zorgen over de verdere evolutie 

hiervan en hoe we dit alles kunnen opvangen.  

 

Op dit moment kan BIZ nog niet veel meer doen dan vinger aan de pols houden en uitwisseling te 

organiseren, maar ook wij maken ons zorgen. In de eerste plaats over het welzijn van al die mensen 

met financiële moeilijkheden, maar ook over hoe het schuldhulpverleningslandschap hierdoor zal 

hertekend worden. Want meer mensen met financiële moeilijkheden, betekent grotere dossierlast 

bij onze partners en dat houdt op zijn beurt in dat er inhoudelijke keuzes zullen gemaakt moeten 

worden.  
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Daarnaast merken we op dat andere actoren binnen de schuldenproblematiek zich eveneens zorgen 

maken en de corona-crisis aangrijpen om veranderingen in de schuldenindustrie te brengen. Dat 

deze beoogde veranderingen niet steeds in lijn liggen met hoe wij het zien, is niet vreemd. Elke actor 

heeft immers zijn eigen invalshoek en bagage. Maar het dwingt ons wel om de komende tijd in een 

spreidstand te staan: als samenwerkingsverband neutraal zijn om tot goede samenwerking over de 

sectoren heen te komen en onze doelstellingen na te streven, maar evengoed vanuit onze opdracht 

om de kwaliteit van de schuldhulpverlening na te streven ons uitspreken wanneer we vrezen dat deze 

kwaliteit in het gedrang komt – ook al spreken we ons dan uit tégen een bepaalde invalshoek.  

 

Het was dan ook niet evident om tegen deze achtergrond van bezorgdheden en onzekerheden een 

langetermijnplanning op te maken. De focus ligt dan ook op het constructief verder zetten van de 

werking (verankeren van uitgewerkte methodieken en initiatieven, en op basis van signalen inzetten 

op nieuwe doelgroepen en/of methodieken),  met die voorwaarde dat we veel ruimte laten om in te 

spelen op de beschreven bezorgdheden. 

 

2. LEDEN & PARTNERS VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND  

 

2.1 LEDEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

BudgetInZicht (BIZ) Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen CAW Oost-Vlaanderen, 

de 60 OCMW’s en de 11 erkende verenigingen waar armen het woord nemen uit de regio:  
 
 

Erkende instellingen voor schuldbemiddeling  

1. OCMW Deinze 22. OCMW Sint-Laureins  43. OCMW Lede 

2. OCMW Nazareth 23. OCMW Maldegem 44. OCMW Erpe-Mere 

3. OCMW Zulte 24. OCMW Aalst 45. OCMW Ninove 

4. OCMW Gent 25. OCMW Lokeren 46. OCMW Wetteren 

5. OCMW Sint-Martens-Latem 26. OCMW Oudenaarde 47. OCMW Wichelen 

6. OCMW De Pinte 27. OCMW Kruisem 48. OCMW Laarne 

7. OCMW Destelbergen 28. OCMW Wortegem-Petegem 49. OCMW Dendermonde 

8. OCMW Lochristi 29. OCMW Horebeke 50. OCMW Berlare 

9. OCMW Melle 30. OCMW Moerbeke-Waas 51. OCMW Zele 

10. OCMW Merelbeke 31. OCMW Maarkedal 52. OCMW Buggenhout 

11. OCMW Oosterzele  32. OCMW Ronse 53. OCMW Lebbeke 

12. OCMW Wachtebeke  33. OCMW Kluisbergen 54. OCMW Sint-Niklaas 

13. OCMW Gavere 34. OCMW Zottegem 55. OCMW Hamme 

14. OCMW Zelzate 35. OCMW Sint-Lievens-Houtem 56. OCMW Waasmunster 

15. OCMW Assenede 36. OCMW Herzele 57. OCMW Sint-Gillis-Waas 

16. OCMW Aalter 37. OCMW Zwalm 58. OCMW Stekene 

17. OCMW Beveren 38. OCMW Brakel 59. OCMW Temse  

18. OCMW Evergem 39. OCMW Lierde 60. OCMW Kruibeke 

19. OCMW Lievegem 40. OCMW Geraardsbergen  

20. OCMW Eeklo 41. OCMW Denderleeuw 61. CAW Oost-Vlaanderen 

21. OCMW Kaprijke  42. OCMW Haaltert  
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Erkende verenigingen waar armen het woord nemen (VWAHWN)  

62.Beweging van mensen met 

     een laag inkomen en kinderen 

     (Gent) 

       66. Permanent welzijnsoverleg  

             vzw (Wetteren) 

        70. Welzijnsschakel Ommekeer 

              vzw (Erpe-Mere) 

63. De vrolijke kring (Ronse)        67. SIVI (Gent)         71. Welzijnsschakel Sint- 

              Niklaas 

64. De zuidpoort (Gent)        68. Teledienst (Ninove)         72. Wijkcentrum De kring 

              (Eeklo) 

65. Ontmoetingshuis de 

      moazoart (Lokeren) 

       69. Vierdewereldgroep mensen  

            voor mensen (Aalst) 

 

 

 

 

2.2 PARTNERS VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

Naast haar leden betrekt BIZ Oost-Vlaanderen diverse andere stakeholders die van betekenis kunnen 

zijn bij het uitrollen van het actieplan. Concreet wordt binnen de regio actief samengewerkt met 

onder meer volgende (middenveld)organisaties:  

 SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw  

 Wikifin  

 Scholen  

 Huizen van het Kind  

 Organisaties Jongerenwelzijn  

 Organisaties begeleid wonen VAPH 

 Organisaties beschut wonen GGZ 

 Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen STOS 

 … 

 

3. AANSTURING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

3.1 BUDGETHOUDER VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

  

Naam van de budgethouder Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw 

Straat & nummer Visserij 153 

Postnummer & gemeente 9000 Gent 

Ondernemingsnummer 0508-774-601 

IBAN BE16 0688 9752 6374 

BIC   

Contactpersoon Patrick Seys, algemeen directeur  

patrickseys@cawoostvlaanderen.be 

0476 54 38 25 

 

 

 

3.2 BIZ-PERSONEEL 
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Als aangestelde budgethouder zet CAW Oost-Vlaanderen het nodige personeel in binnen het 

beschikbare budget om het samenwerkingsverband in al haar facetten uit te rollen.  

   

3.3 STUURGROEP  

 

 Mandaat 

De stuurgroep tekent de inhoudelijke en strategische lijnen van BIZ uit, volgt die op en stuurt bij 

waar nodig. Het BIZ-personeel maakt de agenda op, zit de stuurgroepvergaderingen voor en bezorgt 

na afloop een verslag aan alle deelnemers.   

 

Van de stuurgroepleden wordt verwacht dat zij: 

 zicht hebben op en affiniteit hebben met financieel kwetsbare personen en gezinnen en hun 

noden, om van daaruit gemeenschappelijke noden te helpen detecteren en prioriteiten te 

helpen stellen;  

 binnen de dagdagelijkse werking van budget- & schuldhulpverlening en/of een flankerend 

aanbod rond de thema’s schuldpreventie en financiële educatie betrokken zijn;     

 die praktijkervaring concreet kunnen vertalen in acties binnen de krijtlijnen van BIZ en met 

een meerwaarde voor de regio en alle partners;  

 het mandaat van de organisatie krijgen om inhoudelijke knopen door te hakken en 

beslissingen te nemen over het BIZ-actieplan op de vergaderingen.  

 

Het BIZ-personeel en de stuurgroepleden vervullen hun taken in nauw overleg met de 

aanspreekpersonen die door elk lid van het samenwerkingsverband is aangeduid. Deze 

aanspreekpersonen zijn een cruciale sleutelfiguur: zij zijn verantwoordelijk om de informatie die zij 

ontvangen via BIZ en de stuurgroepleden intern door te geven aan hun collega’s en cliënten; alsook 

om hiaten, bedenkingen, actiepunten,... te signaleren. 

 

 Samenstelling  

 

Gezien de grootte van het samenwerkingsverband werken we met drie verschillende stuurgroepen 

in drie regio’s: Gent & Eeklo, Aalst & Zuid Oost-Vlaanderen, Waas & Dender. Verschillende OCMW’s 

laten zich vanuit hun eigen samenwerkingsstructuren vertegenwoordigen in een van deze 

stuurgroepen.  

 

Naast een jaarlijkse regionale stuurgroep willen vanaf 2021 ook werken met een jaarlijkse provinciale 

stuurgroep waarbij alle 65 OCMW’s en de VWAHWN uitgenodigd worden om de resultaten van het 

voorbije werkjaar te bekijken en de acties van het komende jaar vast te leggen. 
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Samenstelling per regio: 

 

Regio Organisatie  

Gent & Eeklo OCMW Gent 

OCMW Deinze 

OCMW Merelbeke 

OCMW Nazareth  

OCMW Lochristi 

  

OCMW Maldegem 

OCMW Aalter 

OCMW Evergem 

OCMW Knesselare 

Wijkcentrum De Kring 

Aalst & Zuid Oost-Vlaanderen OCMW Brakel 

OCMW Geraardsbergen 

OCMW Herzele 

OCMW Kluisbergen 

OCMW Kruishoutem 

OCMW Zingem 

OCMW Lierde 

OCMW Oudenaarde 

OCMW Ronse 

OCMW Sint-Lievens-Houtem 

OCMW Wortegem-Petegem 

 

OCMW Zwalm 

OCMW Ninove 

OCMW Denderleeuw 

OCMW Lede 

OCMW Erpe-Mere 

OCMW Haaltert 

OCMW Aalst 

OCMW Zottegem 

Vierde Wereldgroep Aalst 

Welzijnsschakel Ommekeer 

De Vrolijke Kring Ronse 

Waas & Dender OCMW Berlare 

OCMW Buggenhout 

OCMW Dendermonde  

OCMW Hamme 

OCMW Laarne 

OCMW Lebbeke 

OCMW Waasmunster 

OCMW Wichelen 

OCMW Wetteren 

OCMW Sint-Niklaas 

OCMW Kruibeke 

 

OCMW Beveren 

OCMW Sint-Gillis-Waas 

OCMW Stekene 

OCMW Temse 

OCMW Lokeren 

Dienst Schuldbemiddeling 

Waasland 

Welzijnsschakel Zele 

De Tondeldoos 

De springplank 

De Moazoart 

 

Deze samenstelling kan in de toekomst wijzigen naar gelang de eerstelijnszones.  

 

3.4 INSPRAAK & BETROKKENHEID VAN ALLE LEDEN BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND  

 

De stuurgroep informeert alle leden van het samenwerkingsverband over haar werkzaamheden en 

de behaalde resultaten op een voor de regionale context passende wijze via volgende 

kanalen/instrumenten:  

 

 Jaarlijkse regionale stuurgroep 

Tijdens de drie regionale stuurgroepen wordt een terugkoppeling en stand van zaken gegeven rond 

de verschillende acties van BIZ tijdens het werkjaar. Deze regionale stuurgroepen blijven we 

behouden om voldoende ruimte te laten voor lokale noden en signalen. 
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 Jaarlijkse provinciale stuurgroep 

BIZ streeft er tijdens de komende periode naar om al haar leden 1 keer per jaar samen te brengen 

op een interactieve bijeenkomst waarbij ruimte is voor: een terugblik en vooruitblik op het actieplan, 

ruimte voor brainstorm rond nieuwe acties en thema’s, kennismaking met inspirerende tools i.h.k.v. 

schuldpreventie en kwalitatieve budget- & schuldhulpverlening en ruimte voor netwerking.  

 

 Digitale nieuwsbrief & website  

Teneinde alle leden van het samenwerkingsverband alsook relevante externe partners op de hoogte 

te houden over het reilen en zeilen binnen BIZ, wordt min. 2 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd. 

Daarbij wordt steeds verwezen naar de website www.bizoostvlaanderen.be waar ons volledig aanbod 

en alle nieuws terug te vinden is. Gedurende de komende jaren zal deze website een nieuw jasje 

krijgen om de transparantie en toegankelijkheid te vergroten. 

 

4. VISIE & MISSIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND  

 

Alle 11 BIZ-samenwerkingsverbanden onderschrijven onderstaande visie en missie die gezamenlijk 

is uitgewerkt op de BIZ-denkdag van 12/04/16 en geactualiseerd werd op het BIZ-overleg van 

6/02/20:    

 

BIZ zet in op preventie van (herval in) budget- & en schuldproblemen via een spectrum van acties 

die kaderen binnen de dimensies van wenselijke preventie*. Schuldenlast voorkomen en personen in 

staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun budgetmanagement vraagt een 

samen op weg gaan. We spreken daarom bewust over financiële samenredzaamheid i.p.v. 

zelfredzaamheid waarbij de ervaringen en expertise van de persoon in kwestie én van zijn persoonlijk 

en professioneel netwerk het uitgangspunt vormen.  

 

Door actief mee te bouwen aan een kwalitatieve en krachtgerichte hulpverlening, wil BIZ in tweede 

instantie een concrete meerwaarde bieden voor zowel cliënten die reeds vervat zitten in een 

hulpverleningstraject als voor de organisaties en medewerkers die instaan voor budget- en 

schuldhulpverlening. We nemen de krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk* hiervoor als basis. 

 

Om de acties zo optimaal mogelijk te realiseren, bundelt BIZ de krachten met relevante externe 

partners die zich situeren op diverse niveaus en sectoren. Het streven naar duurzame, structurele 

oplossingen op lange termijn staat steeds voorop. BIZ zet daarbij ook maximaal in op het stimuleren 

van een preventieve reflex bij zowel de beoogde doelgroepen als bij beleidsverantwoordelijken*. 

 
* Wenselijke preventie (N. Vettenburg, 2007): 

Alle initiatieven die doelbewust en systematisch anticiperen op risicofactoren. Wenselijke preventie omvat 5 

dimensies: 

- Dimensie 1: radicaliteit – verwijst naar tijdslijn in probleemwording 

 wenselijk: proberen steeds vroeger problemen te voorkomen 

- Dimensie 2: offensiviteit versus defensiviteit  

http://www.bizoostvlaanderen.be/
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 wenselijk: zo offensief mogelijk d.w.z. gericht op het verhogen i.p.v. het beperken van de 

handelingsmogelijkheden 

- Dimensie 3: integraliteit o.v.v. persoonsgericht en structuurgericht  

 wenselijk: zoeken naar een evenwicht op dit vlak  

- Dimensie 4: participatie van de doelgroep  

 wenselijk: de doelgroep mee laten beslissen en in alle fasen van het project proberen te betrekken  

- Dimensie 5: democratisch karakter van acties & doelgroepkeuze  

 wenselijk: geen deelgroepen uitsluiten binnen de gekozen doelgroep(en)  

 

* De krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk (Sociaal Werk Conferentie, 2018): 

- Nabijheid: 

o Als sociaal werker ben je aanwezig in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie. Je bepaalt 

de ‘agenda’ altijd samen met hen. Je zoekt voortdurend verbinding. 

o Het realiseren van grondrechten vraagt dan ook nabijheid. Sociaal werkers hebben tijd en ruimte nodig 

om relaties op te bouwen. Ze moeten zo laagdrempelig en onvoorwaardelijk mogelijk kunnen werken 

aan ontmoeting. 

- Politiserend werken: 

o Sociaal werkers zorgen er mee voor dat mensen gebruik kunnen maken van hun sociale rechten en 

voordelen. Maar ze wijzen ook op structurele mechanismen die tot sociale onrechtvaardigheid leiden. 

Ze zoeken naar collectieve oplossingen om die mechanismen te bestrijden. 

o Sociaal werkers zijn publieke en democratische professionals die hun stem laten horen, 

maatschappelijke belemmeringen benoemen, dominante denkpatronen in vraag durven stellen en een 

eigen positie innemen vanuit de normatieve waarden van het beroep. 

- Procesmatig werken: 

o Als sociaal werker stem je je handelen voortdurend af op verwachte en onverwachte gebeurtenissen in 

het proces dat je met mensen loopt.  

o Daarnaast benut je ook de ervaringskennis van betrokkenen. Inspraak en participatie staan altijd 

centraal. De uitkomst ligt dus niet vooraf vast. 

- Generalistisch werken: 

o Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. 

Dat maakt dat je perfect als brugfiguur of kruispuntwerker ingezet kan worden. Door de generalistische 

aanpak heb je een goed zicht op de sociale kaart, en heb je een uitgebreid netwerk. 

- Verbindend werken:  

o Als sociaal werker ben je op drie manieren verbindend: 

(1) Individueel: je versterkt mensen om opnieuw greep te krijgen op hun eigen leven en betekenisvol 

te kunnen deelnemen aan de samenleving.  

(2) Collectief: je werkt aan verbinding in buurten en op het lokale niveau om het samenleven te 

versterken.  

(3) En ten slotte: je verbindt mensen met maatschappelijke basisinstituties (onderwijs, 

gezondheidszorg, de arbeidsmarkt) door ervoor te zorgen dat ook groepen in kwetsbare situaties 

er toegang toe krijgen. 

 

* Beleidsverantwoordelijken: 

BIZ Vlaanderen en Brussel onderneemt inhoudelijke acties ten aanzien van beleidsmakers, met als doel relevante 

instanties, administraties en overheden positief te beïnvloeden en bestaande negatieve (beleids)structuren te 

doorbreken (met als doel o.a. het loskomen van het denken via het “individueel schuldmodel”). Hiermee wordt 
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duidelijk de kaart getrokken van het investeren in duurzame oplossingen en veranderingen om sociale uitsluiting 

zo veel als mogelijk structureel tegen te gaan. 

 

De doelstellingen en acties in het BIZ-beleidsplan worden steeds afgetoetst aan deze missie en visie. 
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5. DOELSTELLINGEN, ACTIES EN INDICATOREN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

Strategische doelstelling 1: we nemen preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldenlast te voorkomen. 
 
Operationele doelstellingen Acties Indicatoren 

    

OD 
1 

BIZ Oost-Vlaanderen zet in op 
preventie bij iedere burger gezien 
iedereen tijdens zijn levensloop 
geconfronteerd kan worden met 
financiële moeilijkheden en/of 
overmatige schuldenlast.  
 

 Verspreiden van kennis en informatie rond het 
thema budgetteren naar de brede bevolking. 

 Ondersteunen en mee uitdragen van 
sensibiliseringscampagnes en samenwerken 
met andere BIZ regio’s en relevante partners 
rond de week van het geld, dag zonder krediet 
en werelddag rond verzet tegen armoede. 

 Ontwikkelen en verspreiden van folders, 
filmpjes en andere laagdrempelige infodragers 
rond het thema budgetteren en preventie van 
schuldoverlast. 

 Verdere promotie van de WAKOSTA?!-
budgetapp en actualiseren waar nodig i.s.m. de 
andere BIZ-regio’s in Vlaanderen & Brussel. 

 Onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid 
en relevantie van een budgetgazet. 

 Onderzoeken van de praktische haalbaarheid 
om een budgetwinkel te implementeren. 
 

 Gebruik maken van de 
communicatiekanalen om de week van het 
geld, de dag zonder krediet en werelddag 
rond verzet tegen armoede. 

 Het aantal organisaties/personen die 
beroep doen op onze folders en gebruik 
maken van onze filmpjes. 

 Het aantal downloads van de WAKOSTA?!-
app  
streefdoel = 1000 per jaar, dit geldt over 
gans Vlaanderen & Brussel. 

 Ontwikkelen van 1 proefversie van een 
budgetgazet en evalueren bij de 
gebruikers.  

 Uitwerken van een plan voor het oprichten 
van een budgetwinkel. 
 

OD 
2 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
ouders bij het vestigen van de 
aandacht op financiële opvoeding.  

 Onderzoeken van mogelijke samenwerkingen 
met relevante partners zoals de 
opvoedingswinkel en huizen van het kind. 

 Bekijken op welke manier we de kennis omtrent 
financiële opvoeding bij ouders kunnen 
brengen en omzetten in de praktijk bijv.  
- door het geven van infomomenten of 

vormingen. 

 Het aantal overlegmomenten met 
verschillende relevante organisaties. 

 Het aantal gegeven infomomenten of 
vormingen per jaar. 
Streefdoel = 4 per jaar. 

 Verspreiding van de folder in de volledige 
provincie (bijv. in elk huis van het kind, 
opvoedingswinkel,…). 
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- door het gericht verspreiden van de 
brochure ‘budget in handen van je kind’. 

 

 

OD 
3 

BIZ Oost-Vlaanderen werkt 
innoverend en ontwikkelt een 
aanbod schuldpreventie voor 
doelgroepen met een verhoogd 
risico op financiële moeilijkheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIZ Oost-Vlaanderen evalueert en stuurt het 
preventie-aanbod bij samen met partners. 

 Onderzoek doen naar doelgroepen waar (nog) 
geen specifiek aanbod schuldpreventie 
aanwezig is. 

 BIZ werkt samen met hogescholen en 
universiteiten door onderzoeksvragen bij 
verschillende vakgroepen in te dienen. 

 Ontwikkelen en verspreiden van een brochure 
voor ouderen (65+). 

 Minstens 1 online evaluatie bij de partners 
per jaar.  

 Na elke vorming een evaluatie afnemen 
(kan mondeling). 

 Per jaar minstens 1 ontwerpvraag bij de 
hogeschool en minstens 1 ontwerpvraag 
bij de universiteit indienen. 

 Het aantal overlegmomenten met 
relevante partners per jaar.  

 Het aantal organisaties die de brochure 
mee helpen verspreiden. 

 Het aantal downloads van de brochure 
voor ouderen op de website en 
nieuwsbrief.  
 

OD 
4 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt de 
meest kwetsbaren die 
ondersteuning/structuur nodig 
hebben of onzeker zijn rond hun 
budget.  

 Aanbod om het thema budgetteren op een 
laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. 

 Onderzoeken van de mogelijkheid om 
budgetpraatcafés te organiseren en indien 
mogelijk omzetten in de praktijk. 

 Onderzoeken van de mogelijkheid om hiervoor 
samen te werken met de verenigingen waar 
armen het woord nemen. 
 

 Het aantal overlegmomenten met 
verschillende relevante partners (bijv. 
samenlevingsopbouw en VWAHWN). 

 Het uittesten van een of twee 
budgetpraatcafés. 

OD 
5 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
het onderwijs om het thema 
‘financiële educatie’ te integreren in 
hun lessenpakketten.    

Vormingsaanbod in het kader van financiële educatie: 

 Train-de-trainer leerkrachten lager en secundair 
onderwijs rond financiële educatie naar gelang 
de noden van de doelgroep. 

 Wakosta?! inleefparcours voor verschillende 
doelgroepen op verschillende locaties: 
16+, lager onderwijs, volwassenen, 
anderstaligen. 

 Het aantal train-de-trainers voor 
leerkrachten gegeven per jaar. 
Streefdoel = 10 train-de-trainers per jaar. 

 Het aantal georganiseerde WAKOSTA 
projecten per jaar. 
Streefdoel = 4 met een bereik van 90 
klassen per jaar. 
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 Onderzoeken en ontwikkelen van een 
gediversifieerd aanbod voor verschillende 
doelgroepen (bijv. anderstaligen, BuSO,…). 
 

 Het aantal overlegmomenten met 
verschillende relevante organisaties. 

OD 
6 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
externe organisaties en 
hulpverleners, andere dan deze 
actief in de budget- en 
schuldhulpverlening bij het 
versterken van de financiële 
redzaamheid van hun cliënten.  

 Train-de-trainers voor hulpverleners uit sociale-
en welzijnsorganisaties die zelf een 
budgetgroep willen organiseren. 

 Aanbod ‘budgetgroepen’ bestaande uit 
verschillende keuzemodules voor sociale- en 
welzijnsorganisaties met een gediversifieerd 
aanbod. We hebben hiervoor extra aandacht 
voor de meest precaire doelgroepen: 
vluchtelingen/asielzoekers, nieuwkomers, 
tweedekansonderwijs, justitieel gelinkte 
diensten, sociale tewerkstellingsplaatsen (bijv. 
kringloopcentra,…), VDAB, verenigingen waar 
armen het woord nemen,  jongvolwassenen 
(die uit de integrale jeugdzorg komen), dak- en 
thuislozenzorg, senioren, cliënten met een 
psychische kwetsbaarheid. 

 Inhoud van de budgetgroepen kan wijzigen naar 
gelang de maatschappelijke noden en 
tendensen. 

 Vormingsaanbod voor hulpverleners, vaak in 
duo met een budgethulpverlener van het CAW 
voor ondersteuning bij het beantwoorden van 
specifieke vragen. 

 Samenwerking met budgethulpverlening rond 
inhoudelijke en methodische expertise. 

 Aanbieden van didactisch materiaal en 
hulpverleningsmethodieken via de website en 
nieuwsbrief. 

 

 Het aantal train-de-trainers voor 
hulpverleners gegeven per jaar. 
Streefdoel = 6 train-de-trainers per jaar. 

 Het aantal gegeven budgetgroepen per 
jaar. 
Streefdoel = 30 budgetgroepen per jaar. 

 Minimum 1 bevraging per jaar rond 
tendensen en maatschappelijke noden bij 
de partners. 

 Het aantal gegeven vormingen voor 
hulpverleners per jaar. 
Streefdoel = 8 vormingen per jaar. 

 Het aantal overlegmomenten met de 
budgethulpverleners van het CAW. 

 Herwerken van de bestaande website. 

 Bijhouden van het aantal bezoekers die 

gebruik maken van de website. 

 Bijhouden van bestellingen van didactisch 

materiaal. 

 

OD 
7 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt en 
maakt organisaties bewust van de 

 Samenwerken met partners aan een traject 
rond maatschappelijk verantwoord invorderen. 

 Het aantal overlegmomenten met STOS en 
het aantal deelnames aan de 
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 (menselijke) wijze waarop zij 
omgaan met een mogelijke 
‘wanbetaler’ (wijze van 
communicatie, kostenbesparing, 
stimuleren van zelfgezochte 
oplossingen door de schuldenaar, 
respect voor privacy en menselijke 
waardigheid,…) 
 
 

 Actieve deelname aan trajecten van Samen 
Tegen Onbetaalde Schoolfacturen. 

 Onderzoeken hoe BIZ kan ondersteunen bij het 
invorderen van onbetaalde ziekenhuisfacturen. 

 Onderzoeken wat BIZ kan betekenen voor 
andere sociale-en welzijnsorganisaties ihkv 
onbetaalde facturen. 
 

armoedeteams op scholen naar gelang de 
vraag van STOS. 

 Het aantal overlegmomenten met 
verschillende relevante partners. 

 Het aantal overlegmomenten met SAM 
rond aanpak van maatschappelijk 
verantwoord invorderen.  

    

Strategische doelstelling 2: we nemen initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en 
integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf 
verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement. 
 

Operationele doelstellingen  Acties met timing Indicatoren 

    
OD 
1 

BIZ Oost-Vlaanderen zet in op 
deskundigheidsbevordering van - en 
uitwisseling tussen alle actoren die 
schuldbemiddeling en 
schuldhulpverlening doen. 
 
 

BIZ beschikt over een leernetwerk met een 
gediversifieerd vormingsaanbod. 

 Bevraging van de stuurgroep naar inhoud van 
thema’s. 

 Organiseren van Oost-Vlaamse 
vormingsmomenten en inter- of 
supervisiemomenten met het oog op 
kwaliteitsverbetering van de schuld- en 
budgethulpverlening. 

 OCMW’s ondersteunen in het ontwikkelen van 
een visie rond budget- en schuldhulpverlening. 

 Organiseren van een trefdag rond collectieve 
schuldenregeling in samenwerking met de 
budgethulpverlening om: 
- communicatie tussen verschillende 

partijen in een CSR te verbeteren.  

 Stuurgroepverslagen.  

 Het aantal inter- of supervisiemomenten 
per jaar.  
Streefdoel = 3 momenten per jaar. 

 Het aantal vormingsmomenten per jaar. 
Streefdoel = 2 vormingsmomenten per 
jaar. 

 Het aantal overlegmomenten per jaar: 
verslagen en visietekst zelf.  

 Oprichten van een werkgroep en 
organiseren van 1 trefdag per jaar. 

 Het aantal overlegmomenten met andere 
biz regio’s en partners per jaar.  
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- intervisiemomenten te organiseren voor 
SB’s. 

- methodieken en tools bekend te maken. 

 Onderzoeken van de mogelijkheid tot het in 
dialoog treden met gerechtsdeurwaarders en 
vaak voorkomende schuldeisers rond hun 
invorderingsbeleid. 
 

OD 
2 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt de 
budget- en schuldhulpverlening bij 
de evolutie naar digitalisering en/of 
online hulpverlening.  
 

Naar aanleiding van de coronacrisis en de digitale 
maatschappij wordt steeds meer nagedacht over online 
budgethulpverlening. Laagdrempelig en op maat 
werken kunnen hierbij voordelen zijn.  

 Onderzoeken en ontwikkelen van een platform 
voor online budgethulpverlening i.s.m. de 
andere BIZ-regio’s in Vlaanderen & Brussel. 
 

 Het aantal overlegmomenten met andere 
BIZ-regio’s. 

 Het aantal overlegmomenten met andere 
relevante partners (bijv. good practices in 
Nederland). 
 
 

OD 
3 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
cliënten in de budget- en 
schuldhulpverlening bij het 
realiseren van de randvoorwaarden 
die nodig zijn om financieel redzaam 
te worden. 
 

 Gediversifieerd aanbod groepswerkingen voor 
cliënten in de budget- en schuldhulpverlening 
van het OCMW en CAW als aanvulling op het 
individueel hulpverleningstraject bestaande uit 
verschillende keuzemodules rond verschillende 
thema’s, bijv. post&administratie, opmaken van 
een budgetplan, internetbankieren,… 

 Onderzoeken van good practices en het steeds 
bijstellen van bestaand vormingsmateriaal naar 
gelang noden en tendensen bijv. sensibiliseren 
tegen online aankopen, gokken,… 

 

 Het aantal gegeven budgetgroepen per 
jaar. 
Streefdoel: 6 budgetgroepen per jaar. 

 Evaluaties en overlegmomenten. 

OD 
4 

Ter bevordering van de financiële 
redzaamheid ondersteunt BIZ Oost-
Vlaanderen (mede via 
schuldbemiddelaars) cliënten in 
CSR. 
 

Idealiter beschikt de cliënt na afloop van een CSR over 
de nodige kennis, vaardigheden, motivatie en 
zelfvertrouwen om gezond financieel gedrag te kunnen 
én willen stellen. Dit is echter moeilijk te realiseren in 
praktijk gezien er weinig begeleiding op maat door 
schuldbemiddelaars is. 

 Het aantal overlegmomenten met SB’s per 
jaar. 

 Het aantal vormingsmomenten of 
budgetgroepen per jaar.  
Streefdoel = 2 budgetgroepen per jaar. 
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 Samenwerking met de budgethulpverlening en 
advocaat schuldbemiddelaars voor de inhoud 
en organisatie van een vormingsaanbod. 

 Geven van infomomenten voor cliënten rond 
hun rechten en plichten in CSR. 

 Geven van vormingsmomenten voor cliënten 
die het einde van een CSR naderen in kader van 
evaluatie, afbouw en nazorg. 
 

OD 
5 
 
 
 
 
 

BIZ Oost-Vlaanderen evalueert, 
stuurt bij en draagt de bestaande en 
ontwikkelde 
hulpverleningsmethodieken verder 
uit.  

Huidig materiaal onder de aandacht brengen en 
updaten waar nodig. 

 Bevraging bij gebruikers van 
hulpverleningsmethodieken naar 
toepasbaarheid, relevantie, gebreken,… en 
aanpassen van bestaande methodieken en 
tools. 

 Verder inzetten op een gerichte verspreiding en 
bekendmaking van het reeds ontwikkelde 
materiaal.  
 

 Evaluatie mondeling en digitaal. 

 Het aantal contactmomenten (info- en/of 
vormingsmomenten met organisaties). 

 Het aantal downloads via nieuwsbrief en 
website. 

 
 

OD 
6 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
budgethulpverleners bij de 
ontwikkeling van nieuwe 
methodieken en tools. 
 

 Het verzamelen van noden via de stuurgroep, 
de budgethulpverleners en andere kanalen en 
op basis van de nood een aanbod ontwikkelen. 

 Gerichte verspreiding van het ontwikkelde 
materiaal. 
 

 Verslagen van de stuurgroep, online 
bevraging. 

 Het aantal downloads via nieuwsbrief, 
website 

 Het aantal infomomenten, 
vormingsmomenten en 
sensibiliseringscampagnes. 
 

OD 
7 
 
 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
het individueel 
hulpverleningstraject door het 
inzetten van vrijwilligers.  

Ondersteunen van cliënten door het aanbieden van 
sociaal-administratieve hulp aan huis.  

 Onderzoek naar de relevantie en implementatie 
van een buddywerking. 
 

 Overlegmomenten met andere biz-regio’s 
en partners (bijv. SPAAK van CM) en 
verslagen. 

OD 
8 

BIZ Oost-Vlaanderen ondersteunt 
organisaties die werken met 

 BIZ verspreidt kennis en informatie rond het 
thema bewindvoering. 

 Overlegmomenten met andere biz-regio’s 
en partners (bijv. Similes) 
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mensen die niet over de 
capaciteiten beschikken om de 
nodige vaardigheden te ontwikkelen 
en die ook nooit zullen kunnen 
ontwikkelen.  
 
 

 Werk maken van heldere communicatie over de 
beschermingsmaatregel ‘bewindvoering’ t.a.v. 
de personen die onder bewind worden 
geplaatst (bijv. via een brochure en/of filmpje). 

 Samenwerken met relevante partners bijv. 
Similes. 

 Bekijken hoe we de afstand tussen 
professionele bewindvoerders en 
budgethulpverleners kunnen verkleinen via 
dialoog en afstemming.  

 

 Het aantal intervisie- en/of 
vormingsmomenten rond bewindvoering. 
Streefdoel = 2 per jaar. 

 Het aantal downloads van brochures of 
filmpjes via nieuwsbrief en website. 

 Het aantal vormingsmomenten en 
infomomenten. 

OD 
9 
 

BIZ Oost-Vlaanderen signaleert 
moeilijkheden en problemen rond 
schuldpreventie en 
budgethulpverlening naar de 
bevoegde instanties. 
 

 Opvragen van de basisregistratie 
schuldbemiddeling bij alle OCMW’s  en het 
CAW om zo zicht te krijgen op de tendensen en 
beleidssignalen die zij merken vanuit de 
praktijk. 

 Op de website de mogelijkheid voorzien om een 
signaal door te sturen.  

 Signaleren van opvallende zaken en 
wanpraktijken die in de regio worden 
vastgesteld m.b.t. schuldinvordering en 
schuldbemiddeling aan BIZ Antwerpen, die in 
naam van alle BIZ-regio’s participeert aan de 
overleggroep schuldbemiddeling o.l.v. SAM 
vzw.  
 

 Resultaten van de jaarlijkse online 
bevraging. 

 Resultaten van de signalen via de website. 
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6. SAMENWERKING MET DE ANDERE BIZ-NETWERKEN VAN VLAANDEREN EN BRUSSEL 

 

 Overlegdagen  
 

Ook in de komende beleidsperiode engageren alle 11 BIZ-regio’s zich om 3 maal per jaar gedurende 

een volledige dag samen te komen voor inhoudelijk overleg en afstemming over de grenzen van de 

individuele regio’s heen:  

 Timing: 2 keer in het voorjaar (februari & mei/juni), 1 keer in het najaar (begin oktober met 

oog op jaarplan dat moet ingediend worden tegen 1/11). We kiezen voor een donderdag, 

buiten de schoolvakanties  

 Organisator: dit overleg wordt in beurtrol door elke provincie voorbereid en voorgezeten  

o Februari 2021: BIZ Oost-Vlaanderen  

o Mei 2021: BIZ Brussel, Halle-Vilvoorde & Oost-Brabant  

o Oktober 2021: BIZ West-Vlaanderen 

o Februari 2022: BIZ Limburg 

o Mei 2022: BIZ Antwerpen, Boom-Mechelen-Lier & Kempen 

o ... 

 

 Denkdagen  
 

Op een denkdag wordt het rapporteren over de huidige stand van zaken losgelaten om out of the 

box na te denken over het groter geheel. Doel is om onze werking en samenwerking te evalueren, 

terug te blikken (waar staan we) en vooruit te blikken (waar willen we naartoe, meerjarenplanning).  

 Timing: we kleven hierop geen vaste frequentie, we organiseren dit volgens de nood (ter info: 

in de voorbije beleidsperiode vonden 2 denkdagen plaats nl. in 2016 en 2018) 

 Organisator: dit wordt in onderling overleg met alle regio’s bepaald  

 

 Thematische werkgroepen  
 

Waar nodig en wenselijk roepen we een werkgroep samen rond een specifiek thema. Elke werkgroep 

heeft haar specifieke doelstelling en wordt getrokken door 2 BIZ-regio’s. 

 

 Uitwisseling via digitaal platform   
 

Naast fysiek overleg vinden we het ook belangrijk om onze kennis en goede praktijken op een 

digitale manier met elkaar te kunnen delen. Zo’n forum heeft 2 functies:   

 Passieve functie: een plaats waar alle documenten, verslagen, jaarplannen, tools, ... 

raadpleegbaar zijn (soort archief) 

 Ook actieve functie: een plaats waar je ideeën in de groep kan gooien, kan uitwisselen, samen 

in documenten kan werken, ...  

 

 Link tussen BIZ met CAW-beleidsgroep  
 

We vinden het belangrijk dat de leden van de CAW-beleidsgroep, zijnde de algemeen directeuren 

van de 11 CAW’s, systematisch op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen BIZ Vlaanderen 
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& Brussel. BIZ Centraal-West-Vlaanderen en BIZ Noord-West-Vlaanderen fungeren als 

verbindingspersoon en koppelen regelmatig terug. Omgekeerd kan de beleidsgroep ook vragen, 

noden en wensen delen via dat kanaal.  

 

 Overleggroep schuldbemiddeling o.l.v. SAM vzw  
 

In deze werkgroep zetelen diverse OCMW’s (vaak juristen) en CAW’s (vaak teamverantwoordelijken 

budget- & schuldhulpverlening). Hier worden vooral cijfers, tendensen en signalen m.b.t. 

schuldbemiddeling besproken. BIZ Antwerpen volgt deze werkgroep op in naam van BIZ Vlaanderen 

& Brussel.   
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7. WIJZE VAN BESTEDING VAN DE MIDDELEN  

 

De Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, kent jaarlijks een subsidie op basis 

van het inwonersaantal toe aan elke budgethouder voor de uitrol van het BIZ-

samenwerkingsverband.  

 

Voor regio Oost-Vlaanderen komt dit neer op een te besteden budget van € 268 880,82 (anno 2020; 

wordt aangepast bij indexatie). Als de personeels- en overheadkosten in mindering gebracht worden, 

blijft hiervan jaarlijks +- 15% over om in te zetten als werkingsmiddelen.  

 

Aangezien de BIZ-subsidie niet evenredig stijgt met de toenemende personeelskosten, zoekt de 

stuurgroep waar mogelijk en opportuun naar extra (projectmatige) inkomsten voor de uitrol van 

specifieke acties.  

 

Om de financiële balans van BIZ ook op lange termijn gezond te houden en blijvend ruimte te creëren 

voor innovatie, zal BIZ Oost-Vlaanderen in de toekomst mogelijks een onderscheid moeten maken 

tussen een gratis kernaanbod en een extra betalend aanbod waarop externe partners kunnen 

intekenen. Dit zal gebeuren in samenspraak met de stuurgroep.  
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8. BIJLAGEN  

 

8.1 RESULTATEN BEVRAGING OCMW’S, HET CAW EN DE VWAHWN 

 

Tendensen in het 

profiel van cliënten 

 

 

 

 

- Stijgende groep cliënten 

o zonder werk of met een vervangingsinkomen 

o met beperkt sociaal netwerk 

o alleenstaanden 

o tweeverdieners 

o allochtonen 

o jongeren (!) 

o ouderen  

o psychische kwetsbaarheid (!) 

o verslaving (aantal cliënten met gokverslaving stijgt) 

o met problemen nav complexe administratie/digitalisering 

o net op of onder de armoedegrens 

o zelfstandigen in bijberoep door weinig kennis van hun 

administratie 

o ouderen die het moeilijk hebben met online bankieren 

o met weinig kennis rond het vermijden van schulden: 

kredieten, afbetalingsplannen, sparen,... 

 

Tendensen in de 

schuldenproblematiek 

 

 

- Meer cliënten met allerhande persoonlijke leningen. 

- Te hoge energiekosten en vooral veel moeilijkheden met 

betaling huishuur (het aantal uithuiszettingen blijft stijgen). 

- Het aangaan van kredieten daalt maar het blijft te makkelijk om 

allerlei kredieten en leningen af te sluiten. 

- Schulden in nutsvoorzieningen en telecommunicatie stijgt. 

- Aantal cliënten die voor een tweede keer een beroep doen op 

de procedure CSR na wachttijd van 5 jaar (na herroepping) stijgt. 

- Veel cliënten bij wie CSR negatief werd beëindigd komen hulp 

vragen bij het OCMW met volledige schuldenlast. 

- Veel vraag naar BBH aanvullend op CSR wegens slecht band 

tussen cliënt en schuldbemiddelaar.  

- Er is onvoldoende overleg tussen SB en hulpverlener 

CAW/OCMW vooraleer herroeping CSR. 

- Stijging van het aantal boedelschulden tijdens CSR. 

- Dossiers worden steeds complexer. 

- Stijgend aantal betalingsmoeilijkheden naar aanleiding van een 

belasting waarbij de periode om te betalen zeer kort is. 

- De afbetalingsmogelijkheden bij personenbelasting, boetes,… 

zijn zeer beperkt. 

- Bij kredietovereenkomsten worden verzekeringen tegen 

inkomensverlies verkocht aan cliënten die hierop geen beroep 

kunnen doen (bv. omdat ze al werkloos of invalide zijn). 

- Steeds meer cliënten met gokschulden (te gemakkelijk toegang 

tot gokken via dagbladwinkels of gokkantoren). 

- Misleidende communicatie door bepaalde marktpraktijken. 
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- Te hoge invorderingskosten. 

- Naast financiële problemen zijn er vaak nog andere problemen 

zoals psychische problemen, verslavingen, geen sociaal 

netwerk,… 

- Cliënten besparen op verzekeringen (familiale, brand, 

hospitalisatie,…). 

- Stijging schulden door online aankopen (bol.com, zalando, 

gokken).  

- Onvoldoende besef bij anderstalige nieuwkomers op gebied van 

algemene kosten (water, elektriciteit en gasverbruik zijn vaak 

heel hoog)  

- Schulden nav. gezondheidsproblemen nemen toe. 

- Hoge verwachtingen om mee te zijn in de (digitale) 

maatschappij (laptop, smartphone,...). 

- De schuldenberg bij de zelfstandigen die zich aanmelden blijft 

groot. 

- De toewijs van een sociale woning zorgt er vaak voor dat de 

huurders enkel meer schulden krijgen door hun verhuis. De 

termijn van verhuis is niet realistisch. Ook de procedure van 

mutatie binnen de sociale huisvesting zorgt regelmatig voor 

noodgedwongen verhuizen naar de privémarkt, waardoor 

cliënten hun recht verliezen op een sociale woning en extra 

kosten (medisch, zwaardere huur, nieuwe huurwaarborg,...) met 

zich meebrengt.  

- Groep cliënten die te sterk is voor bewindvoering maar nood 

heeft aan blijvende begeleiding blijft groot en vallen uit de boot. 

 

Beleidssignalen voor 

de 

schuldenproblematiek  

 

 

- Het aanmoediging van BBH als aanvulling op CSR door de 

arbeidsrechtbank. 

- Schuldhulpverlening meer uit taboesfeer halen. 

- Strengere controle op het aangaan van persoonlijke leningen (!).  

- Strengere reglementering op kopen op afbetaling, online 

shoppen en deur-aan-deur verkoop. 

- Betaalbare energiekosten. 

- Financiële educatie op scholen. 

- Voldoende sociale woningen en betaalbare woningen (!). 

- Evaluatie van CSR en schuldbemiddelaars. Een 

schuldbemiddelaar die niet sociaal voelend is maakt het moeilijk 

om afspraken mee te maken die menswaardig zijn. 

- Meer en betere samenwerking tussen sociaal werker en SB. Er 

moet tijdens een CSR ingezet worden op een leerproces om 

boedelschulden en herval te voorkomen (!). 

- Hogere vervangingsinkomens (!). 

- Schuldenproblematiek bestrijden via structurele oplossingen en 

geen kortdurende projecten. 

- Humaner invorderingsbeleid van FOD Financiën. 

- Meer tijd en middelen voor een betere afbouw van dossiers (!). 

- Meer nood aan preventie. 
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- Meer toezicht op marktpraktijken ter bescherming van de 

consument. 

- Begrijpbare brieven en procedures (!). 

- Automatisch toekennen van voordelen en premies. 

- Structurele tekorten zorgen er nog steeds voor dat het OCMW 

vaak voor lange tijd extra steunverlening dient toe te 

kennen.                                                                                          

 

Vragen voor BIZ 

 

 

- Budgetgroepen organiseren in het kader van afbouw van CSR, 

schuldhulp, van beheer naar begeleiding. 

- Cliënten vormen rond hun rechten en plichten binnen CSR en 

hen ondersteunen in het proces. 

- Vormingsaanbod dichter bij de cliënten brengen (lokaler 

werken). 

- Meer nazorg voor mensen die een budgetgroep hebben 

gevolgd. 

- Primaire preventie en sensibilisering. 

- Buddywerking voor jongeren. 

- Preventie voor anderstalige nieuwkomers die in opvangcentra 

en Loi’s komen.  

- Aanbod voor jongvolwassenen ontwikkelen. 

- Website met tools en methodieken toegankelijk maken voor 

cliënten. 

- Eén op één aanbod ontwikkelen waarmee individuele 

hulpverlener aan de slag kan.  

- BIZ meer bekend maken bij cliënten. 

- Ondersteunen van schuldbemiddelaars bij CSR en in dialoog 

treden. 

- Vorming geven rond juridische info, supervisie en veranderingen 

in wetgeving. 

- Nieuwsbrief ook naar 1ste lijnhulpverleners sturen. 

- Vraag naar uniformiteit tussen OCMW’s, nieuwe methodieken en 

visie. 

- Standpunt omtrent de beperking in tijd van de 

schuldhulpverlener en standpunt omtrent de aanpak voor 

cliënten die niet in aanmerking komen voor bewindvoering maar 

toch ondersteuning nodig hebben. 

- BIZ aanbod meer bekend maken en vroeger communiceren. 

- Naast budgetgroepen hulpverleners nog concretere info geven 

waar ze mee aan de slag kunnen. 

- Luisteren naar de problemen waarmee deelnemers zelf komen 

(zonder programma vooraf vast te leggen). 
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8.2 BEGROTING 2021-2025 IN EXCEL 

 














