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Modero
MyTrustO
modelovereenkomst
schuldbemiddeling

We namen onze
signaalfunctie op en
gingen aan de slag met
signalen over: 

We volgen de actualiteit en
nieuwsbrieven van verschillende
organisaties. Interessant nieuws
voor ons netwerk en/of cliënten
geven we een plaats in onze
nieuwsbrief en/of op onze
website. In 2019 verstuurden we 7
nieuwsbrieven. Deze zijn terug te
vinden op onze website
(http://www.biz-kempen.be/op-
de-hoogte-blijven/).

NIEUWSBRIEVEN
 

2019 was er 1,5 VTE
personeelsinzet.

80% door Hanne Laenen
70% door Tabitha Tanghe

INZET 
PERSONEEL 

Met verschillende partners:
CAW De Kempen
27 OCMW's  in de Kepen
10 andere BIZ-regio's
SAM vzw
SPAAK (Samen PAraat tegen Armoede
in de Kempen)
Centrum Basiseducatie Kempen
Netwerk tegen armoede
Wikifin
Welzijnszorg Kempen

OVERLEGMOMENTEN
MET EXTERNEN

7 1,5 55

2 OPDRACHTEN
preventie-initiatieven en nazorg
om (het hervallen in)
schuldenlast te voorkomen
initiatieven ter ondersteuning van
een toegankelijke, cliëntgerichte
en integrale budget- en
schuldhulp verlening om
personen en gezinnen in staat te
stellen zelf verantwoordelijkheid
te (leren) dragen voor hun
duurzame budgetmanagement.

sensibiliseren van de brede bevolking
communicatie
financiële educatie
ondersteuning aan intermediairs

We investeerden in een nauwere samenwerking
op Vlaams niveau met de andere BIZ regio's. 
In 2019 waren er 3 BIZ dagen met de 11 regio's. 
 
We werkten intensief samen in thematische
werkgroepen: 

 

Samenwerking BIZ-regio's

http://www.biz-kempen.be/op-de-hoogte-blijven/


NIEUWE HULPMIDDELEN
verspreid in ons netwerk

Wegwijs in de papieren, een pakket met
basisinformatie over budget en
administratie, opgedeeld in verschillende
thema’s, ontwikkeld door BIZ Kempen. 
 
De Wakosta-app. Deze app kwam tot stand
eind 2018 met de steun van Streekfonds
West-Vlaanderen, BIZ Vlaanderen, BIZ
Brussel en SAM vzw.
 
Vernieuwde brochure "Ook jij je budget op
een rij" door BIZ Kempen.
 
De aangepaste budgetplanner voor
mensen met (een vermoeden van) een
beperking, ontwikkeld door SAM vzw. 
 
De educatieve filmpjes tegen overmatige
schuldenlast, ontwikkeld ism SAM vzw en
Wikifin. 

cliënten informeren
evaluatiemomenten
opstart van een dossier
werken aan (zelf)redzaamheid. 

In de werkgroep Visie en methodieken in
Budget- en schuldhulpverlening werken
we aan een gemeenschappelijke visie op
budget- en schuldhulpverlening.
Inspecties van de Vlaamse overheid en
onderzoek van CEBUD maakten duidelijk
dat er nood is aan verdere uitwisseling en
samenwerking tussen erkende instellingen
voor schuldbemiddeling.
We verzamelen en ontwikkelen
methodieken die OCMW’s en CAW in onze
regio kunnen ondersteunen in kwalitatieve
hulpverlening. Deze werkgroep loopt
verder in 2020. 
 
In 2019 waren er 4 bijeenkomsten met 12
OCMW's, SPAAK, CEBUD en CAW. 
 
Er wordt gewerkt aan 4 prioriteiten: 

VISIE EN METHODIEKEN
in budget- en
schuldhulpverlening

COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING
heropstart van de werkgroep

5

58

vergaderingen van de
werkgroep

 

Deelnemers aan 2
infomomenten over het
samenwerkingsprotocol CSR.

Informatie over de procedure CSR en het
samenwerkingsprotocol staan op de
website. (http://www.biz-
kempen.be/collectieveschuldenregeling/)

http://www.biz-kempen.be/collectieveschuldenregeling/


PROJECT
BUDGETCOACHES

In 2019 werden de voorbereidingen
gestart voor de uitrol van het project
budgetcoaches in 2020. Er werd een
dossier opgemaakt om financiële
middelen te verkrijgen bij de lokale
besturen binnen ons
samenwerkingsverband. Dit dossier
is integraal te lezen op onze website
(http://www.biz-
kempen.be/budgetcoach/) en werd
voorgesteld aan de lokale besturen. 

voorbereidingen uitrol
budgetcoach

Budgetcoaches zijn
opgeleide vrijwilligers
die cliënten
ondersteunen met als
doel het zo zelfstandig
mogelijk maken van de
cliënt op het vlak van
budgetteren.

90%

24 van de 27 OCMW’s en CAW De
Kempen stappen mee in het project
en investeren mee in de aanwerving
van een projectcoördinator
budgetcoaches.

20
Fysieke contactmomenten
met partners en
vrijwilligers ikv de uitrol.

6
nieuwe trajecten

3
doorlopende

trajecten uit 2018

6 budgetcoaches

http://www.biz-kempen.be/budgetcoach/


VORMING EN
OPLEIDING

Collectieve schuldenregeling en
bewindvoering

21 deelnemers

Een wandeling door de taken van
gerechtsdeurwaarder

25 deelnemers

Collectieve Schuldenregeling en hulpmiddelen
om het budget beter te beheren voor de
psychosociale dienst van de gevangenissen in
de Kempen

20 deelnemers

FINANCIËLE
EDUCATIE  /
OPVOEDING

We organiseerden voor
professionelen: 

3-daagse vorming 'Armoede In Zicht' door
Netwerk tegen armoede 

2 medewerkers

3-daagse basisopleiding wordpress bij Syntra

2 medewekers 

Symposium CSR  door Commissie van
Juridische Bijstand

2 medewerkers

Dialoogtafels CSR bij BIZ Antwerpen

1 medewerker

We volgden opleiding:

Advies aan Kogeka scholengroep in de
beroepsopleiding dierenzorg over
financiële vaardigheden in het
lessenpakket. 
 
Vorming "Jongeren in een wereld vol
reclame" over het gebruik van de
smartphone en reclame ism het Huis van
het Kind Geel-Laakdal-Meerhout en het
Huis van het kind Middenkempen. 
 
Vorming over administratie en budget ikv
een 4 delige reeks 'Op eigen Benen' van
KWB voor jongvolwassenen en hun
ouders.
 
Gastles budgetteren ikv de lessenreeks
'op vrije voeten' van Basiseducatie in de
gevangenis van Wortel.
 
Tijdens de week van het geld
begeleidden we spelen in 4  scholen,
hiermee bereikten we 159 leerlingen van
de 2e en 3e graad lagere school. 
 
In de werkgroep financiële educatie
werd een toolbox financiële educatie
opgemaakt. 


