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WERVING EN OPLEIDING VAN BUDGETCOACHES
In dit  eerste  deel  van de jaarevaluatie  focussen we ons op de cijfers over werving en
opleiding.  Hierbij  geven we steeds een grafische weergave van de beginsituatie  en  de
evolutie doorheen het jaar.

Aantal budgetcoaches

Doorheen het jaar hebben we meer dan een  vervierdubbeling van het oorspronkelijke
aantal budgetcoaches verwezenlijkt. Daarmee behaalden we het oorspronkelijke doel van
25 à 30 budgetcoaches bij  een voltijdse projectcoördinator.  Omwille van de risico’s  en
maatregelen tgv corona, kozen 6 van de 26 budgetcoaches om nog geen trajecten op te
nemen in 2020, wat het totaal effectief beschikbare budgetcoaches brengt naar 20. 

In 2021 streven we naar een poule van minstens 30 budgetcoaches. Hierdoor kunnen we
het  beschikbare  aantal  budgetcoaches  per  gemeente  vergroten  en  de  reisafstand  (en
bijhorende  onkosten)  verlagen  door  hen  dichter  bij  hun  woonplaats  trajecten  te  laten
starten.

Aantal sollicitaties op vrijwilligersvacature

In  het  kader  van  de  uitrol  van  het  project  in  2020,organiseerden  we  twee
wervingsmomenten. Een werving in december ‘19 – januari ‘20 en in december ‘20. Hierbij
ontvingen  we  63  sollicitaties  van  geïnteresseerden  .  De  werving  hiervoor  verliep  via
volgende kanalen:
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 online via vrijwilligerswebsites (GiveADay, 11.be en vrijwilligerswerk.be);
 online via de website van CAW De Kempen alsook enkele gemeentelijke websites;
 posters werden opgehangen in CAW De Kempen  alsook in enkele OCMW’s  (Werving 1);
 schriftelijk  via   een  aantal  gemeentebladen  (Werving  1).  

Uit een bevraging bij de sollicitanten vernamen we dat de meesten de vacature gevonden
hadden in het lokale gemeenteblad en/of online.

We zijn blij om vast te stellen dat we steeds veel reactie krijgen op onze wervingsacties. Op
basis van een bevraging bij de sollicitanten weten we dat volgende factoren hierin een rol
spelen:  

 Actueel  thema:  de  media  spreekt  regelmatig  over  (kinder)armoede  en  financiële
moeilijkheden,  bovendien  maakt  corona  het   thema  budget  en  schulden  nog
zichtbaarder.

 Doelgericht: het doel van een traject is afgebakend en geeft daarmee een duidelijke,
concrete  invulling  aan  het  vrijwilligerswerk.  Dit  in  vergelijking  met  bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk dat volledig vanuit de presentietheorie1 werkt.

 Laagdrempelig:  de  vrijwilligers  beheren  in  hun  privé  voor  zichzelf  ook  het
(gezins)budget en -administratie. Delen van het takenpakket als budgetcoach, doen ze
dus reeds voor zichzelf.  

 Opleiding en opvolging: een opleiding geeft leerkansen en is voor vele vrijwilligers  een
extra motivatie tot vrijwilligerswerk.  Dankzij de basisopleiding kunnen de vrijwilligers
goed voorbereid starten aan de trajecten. Daarnaast zorgen  regelmatige persoonlijke
opvolging en intervisiemomenten ervoor dat de vrijwilligers er niet alleen voor staan en
terug kunnen vallen op de projectcoördinator en hun collega-budgetcoaches.

 Matching: we werken zowel op maat van de cliënt als de budgetcoach. We gebruiken
hiervoor het matchingsdocument, waarbij zowel cliënt als budgetcoach hun voorkeuren
kunnen doorgeven. Dit maakt dat budgetcoaches kunnen starten in trajecten die zich in
hun comfortzone bevinden.  

 Zelfstandig en flexibel: budgetcoaches werken, na de opstart, voornamelijk zelfstandig
met cliënten. Afspraken worden steeds onderling afgestemd op basis van ieders agenda.
Hierdoor is dit vrijwilligerswerk perfect af te stemmen met (voltijds) werk en privéleven.

Aantal kennismakingsgesprekken
Na een kort verkennend telefoongesprek, nodigen we geschikte kandidaten steeds uit voor
een kennismakingsgesprek. In 2020 voerden we 43 kennismakingsgesprekken, hieronder
een overzicht per kwartaal:

 Kwartaal 1 – 11 gesprekken: dit ligt een stuk lager dan het aantal sollicitanten in dit
kwartaal daar we eerst focusten op het inwerken van de projectcoördinator en het geven
van de eerste opleiding.

 Kwartaal 2 -  17 gesprekken
 Kwartaal 3 -   3 gesprekken: door het afhaken van een aantal kandidaten tijdens de

tweede  opleiding  van  2020,  werden  nog  enkele  sollicitanten  uitgenodigd  voor  een
gesprek om dit verlies op te vangen.

 Kwartaal  4  –  12  gesprekken:  deze  gesprekken  zijn  gevolg  van  de  werving  voor  de
opleiding in 2021

1 Presentietheorie vertrekt vanuit ‘er zijn met/voor’ de cliënt. Dit allereerst door aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en 
levensloop van de cliënt. Presentie biedt hulp, steun en zorg in de vorm van een werkzame, effectieve bekommernis die het verhaal en 
leven van de ander helpt te verstaan en verder te brengen. Het geeft de cliënt erkenning en steun dat hij/zij meetelt en een 
maatschappelijke positie mag innemen. Presentie bevordert dat cliënten zich durven tonen, het beste van zijn of haar mogelijkheden 
kan verwezenlijken en zonder hierbij iemand af te schrijven. Kenmerkend hierbij is vaak de voorzichtige en aandachtige traagheid van 
werken die ruimte geeft aan wat niet maakbaar of afdwingbaar is, en hierbij durft te verdragen wat niet kan en blijft bij wat niet goed 
komt. (Baart, z.d., te raadplegen via www.andriesbaart.nl/presentie )

4

http://www.andriesbaart.nl/presentie


Aantal deelnemers aan de opleidingen
In  dit  onderdeel  is  er  geen  sprake  van  kwartalen  aangezien  er  slechts  twee
opleidingsperiodes  waren.

De eerste  (nog fysieke)  opleiding ging door  in  januari  en februari  (OPL1).  Er  waren 7
deelnemers dewelke allen besloten te starten als budgetcoach. Er was toen geen sprake
van uitval. 

Na  afloop  van  OPL1  hebben  we  de  opleiding  inhoudelijk  grondig  bijgewerkt  o.b.v.  de
feedback van de deelnemers alsook onze eigen bemerkingen. Gedurende dit proces werd
duidelijk  dat  een  fysieke  opleiding  niet  langer  haalbaar  was  ten  gevolge  van  de
coronamaatregelen.  We pasten daarom de opleiding ook vormelijk  volledig  aan tot  een
online  opleiding.  Dit  was  een  zeer  tijdsintensief  proces.   

De  tweede   opleiding  (OPL2)  vond  plaats  in  het  derde  kwartaal  en  werd  online
georganiseerd  .  Er  waren  27  deelnemers,  waarvan  uiteindelijk  14  het  volledige
opleidingstraject afrondden en budgetcoach werden. Hier was wel sprake van uitval (zie
grafiek  ‘Reden  uitval’)  en  deze  in  verschillende  fases  van  de  opleiding:

Van inschrijving tot beschikbaarheid voor een traject is er een uitvalpercentage van 38,24.
Dit betekent dat 61.76% van alle ingeschrevenen in 2020 uiteindelijk koos om te starten als
budgetcoach. 

Hieronder een overzicht van de redenen van vroegtijdige stopzetting van de opleiding tot
budgetcoach.

In begin 2021 zal opnieuw een online opleiding doorgaan (OPL1.21). We verwachten dat
hieraan  14  kandidaten  zullen  deelnemen.  Op  basis  van  de  uitvalcijfers  van  2020,
verwachten we aan het einde van de opleiding 9 (8,65) budgetcoaches over te houden.
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Jaartotalen
Volgende  tabel  geeft  de  cijfers  weer  voor  het  volledige  jaar  2020.
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CONTACTEN EN OPVOLGING
Om zowel de trajecten als de aanmeldingen vlot te laten verlopen, hebben we ingezet op
verschillende contacten met onze budgetcoaches en contactpersonen uit de deelnemende
organisaties. In dit hoofdstuk een overzicht op al deze contacten.

Contacten en opvolging van budgetcoaches
Gedurende het jaar hadden we op verschillende manieren contact met onze budgetcoaches.
Dit zowel in het kader van opleiding, opvolging als matching. In onderstaande tabel staan
alle verschillende vormen van contact vermeld:

Vorm van contact Aantal
Verkennende telefoongesprekken 63
Kennismakingsgesprekken 43
OPL1 dag 1 1
OPL1 dag 2 1
OPL1 dag 3 1
OPL2 online startmoment 3
OPL2  online  vorming  vertrouwelijke
info 3
OPL2 fysiek terugkommoment 4
Opvolgingsgesprekken 24
Intervisie 1 (JAN) 1
Intervisie 2 (FEB) 1
Online Intervisie 1 (JUL) 1
Online Intervisie 2 (DEC) 3
Telefonische opvolging (geregistreerd
sinds oktober) 93
Cirkelgesprekken 6

In 2021 leggen we onze focus minder op de werving (en bijhorende contacten), waardoor
we extra kunnen inzetten op de telefonische opvolging van de budgetcoaches alsook het
organiseren van vier intervisiemomenten per intervisiegroep2. 

Contacten en opvolging van OCMW
Gedurende  het  jaar  namen  we  op  verschillende  manieren  contact  op  met  onze
contactpersonen  alsook  betrokken  maatschappelijk  assistenten.  Dit  zowel  voor  de
bekendmaking  van  het  project  alsook  de  matching  en  opvolging  van  trajecten.  In
onderstaande tabel staan alle verschillende vormen van contact vermeld:

Vorm van contact Aantal
Telefoongesprek  update  i.k.v.
corona 24
Toelichting  project
budgetcoaches 24
Terugkoppeling via stuurgroep 5
Telefonisch contact i.f.v. traject of
matching Niet geregistreerd
Afrondingsgesprekken 1
Kwartaalrapporten 72 (mails)
Contact per mail Niet geregistreerd

In  2021  zetten  we  extra  in  op  contacten  i.k.v.  opvolging  van  trajecten,
afrondingsgesprekken en aanmeldingen. 

2 Een groep van 5 a 6 budgetcoaches die (digitaal) samenkomt voor intervisie onder begeleiding van de projectcoördinator. 
Dit zijn momenten waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar en elkaar advies kunnen geven.
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TRAJECTEN
In dit hoofdstuk staan we stil bij de matching en trajecten die plaatsvonden in 2020. Een
belangrijke kanttekening bij al het onderstaande is dat door corona de trajecten, op enkele
telefonische contacten na, volledig stil lagen vanaf half maart tot eind augustus.

Aanmeldingen

In  totaal  waren  er  in  2020  25  aanmeldingen.  Deze  aanmeldingen  kwamen  vanuit  13
verschillende  gemeenten.  Vanuit  de  11  andere  gemeenten  ontvingen  we  nog  geen
aanmelding in 2020.

Matches 

In  totaal  werden  er  22  matches  gemaakt,  drie  aanmeldingen  zitten  nog  in  de
matchingsfase.  OPL2  liep  tot  eind  september  daardoor  konden  nieuwe  budgetcoaches
konden vanaf oktober gematcht worden. Hierdoor maakten we voornamelijk matches in het
vierde kwartaal .

We vonden meestal snel een match (varieert van 1 dag, tot een maand – gemiddeld 17
kalenderdagen). Hoe snel gematcht wordt hangt van verschillende zaken af:

 Aantal aanmeldingen op dat moment
 beschikbaarheid budgetcoach
 snelheid reactie budgetcoach en/of maatschappelijk assistent
 volledigheid van het matchingsdocument
 of er al dan niet zicht is op de mogelijkheden tot gebruik OCMW lokalen i.k.v. corona (8
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gemeenten hebben dit nog niet ingediend).
 voorkeur van de cliënt 

Een kanttekening bij  de beschikbaarheid van de BC: Wanneer  een traject  gematcht  en
gestart wordt, is een BC een tijdje uit roulatie omdat deze niet onmiddellijk een nieuw
traject kan opstarten. Budgetcoaches werken zich eerst in in een traject alvorens ze er een
extra kunnen opnemen. Dit om de kwaliteit van de trajecten te verzekeren.

Opstart nieuwe trajecten
Zodra er een match gevonden is, bezorgen we de contactgegevens van de budgetcoach aan
de  maatschappelijk  assistent.  De  maatschappelijk  assistent  organiseert  het  eerste
driehoeksgesprek, waarna het traject opgestart kan worden. In totaal werden er in 2020 12
trajecten opgestart en zullen nog 5 gemaakte matches opstarten in januari 2021. Deze
samen zijn verdeeld over 16 verschillende budgetcoaches. De opstart varieert van 7 dagen
tot  30  dagen  na  matching.  Hieronder  een  overzicht  op  de  cijfers  per  kwartaal:

 Kwartaal 1 – 1 traject opgestart
 Kwartaal 2 – geen traject opgestart
 Kwartaal 3 – 1 traject opgestart
 Kwartaal 4 – 10 trajecten opgestart

Vier gematchte trajecten werden niet opgestart. De voornaamste redenen hiervoor waren:
opstart  uitgesteld  o.w.v.  corona  en  niet  langer  nood  /  interesse  om  te  werken  met
budgetcoach  (budgetbegeleiding  opgestart  of  kan  zelfstandig  verder)  en/of  mentaal  en
fysiek niet langer in staat traject aan te gaan.  

Evolutie van aantal lopende trajecten
Aantal gelijklopende trajecten in 2020, per kwartaal. 

In het eerste kwartaal werden er zowel twee trajecten stopgezet alsook één nieuw traject
opgestart. De ene stopzetting is een traject (+/- 1.5 maand) dat vroegtijdig beëindigd werd
omwille  van  gebrek  aan  motivatie  bij  de  cliënt  en  het  veelvuldig  niet  nakomen  van
gemaakte  afspraken.  De  tweede  stopzetting  betreft  een  succesvolle  afronding  van  het
traject (van +/- 2.5 jaar) waarbij de doelstellingen in de mate van de mogelijkheid van de
cliënt behaald werden. Alle partijen zagen dit als een positieve ervaring, maar door de
gezondheidstoestand van de cliënt was uitstromen naar zelfstandigheid niet mogelijk. De
cliënt stroomde daarom door naar bewindvoering.

In het vierde kwartaal werden er tien nieuwe trajecten gestart en daarnaast twee trajecten
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stopgezet.  De  ene  stopzetting  betreft  een  beëindiging  van  het  traject  (van  +/-  1  jaar)
omwille van het gebrek aan motivatie, meermaals liegen en niet nakomen van gemaakte
afspraken. De tweede stopzetting betreft een succesvolle afronding van een traject (van +/-
3.5 jaar) waarbij de cliënt voldoende vaardigheden heeft verworven om zelfstandig verder
te kunnen en uitstroomde uit budgetbeheer.  

Ten  slotte  waren  al  deze  trajecten  samen  goed  voor  90  uren  en  5  minuten  aan
budgetcoaching.  Op  jaarbasis  werd  er  wekelijks  bijna  1  uur  en  45  minuten  gecoacht.
Echter  is  deze  hoeveelheid  geen  goede  indicatie  daar  corona  vanaf  half  maart  de
mogelijkheden sterk  beperkte.  Daardoor  werden  deze  uren  voornamelijk  in  kwartaal  1
(35:45u) en kwartaal 4 (54:21u) uitgevoerd. In kwartaal 2 en 3 vonden sporadisch nog
telefonische contacten plaats,  maar  hier  hebben we geen exacte cijfers  van.   Hiermee
rekening houdend werd er, op 5,5 maanden, wekelijks ongeveer 4 u en 5 minuten gecoacht.

Ter  illustratie,  in  2019  werd  er  voor  120  uren  en  30  minuten  gecoacht  met  6
budgetcoaches. Aangezien de huidige poule budgetcoaches heel wat groter is, verwachten
we dat de uren in 2021 nog een heel stuk hoger zullen liggen dan 2019 en 2020. 

IMPACT VAN CORONA
We verwezen in een aantal hoofdstukken reeds naar de impact die het coronavirus had op
ons project.  In dit  hoofdstuk vatten we kort samen per kwartaal welke impact dit had,
welke  stappen  we ondernamen om deze  impact  te  beperken  en  hoe  onze  werking  nu
coronaproof verloopt. 

Kwartaal 1: 
 Een  aantal  geplande  toelichtingen  van  het  project  bij  OCMW’s  konden  fysiek  niet

doorgaan. We verkenden de online mogelijkheden en stelden voor de toelichting online
te laten doorgaan. De OCMW’s verkozen om de toelichting uit te stellen o.w.v. tijdstekort
door de impact van corona op hun eigen werking. 

 Kennismakingsgesprekken konden niet langer fysiek doorgaan, we voerden deze daarom
onmiddellijk uit via beeldbellen om zo weinig mogelijk tijd hierbij te verliezen.

Kwartaal 2: 
 De toelichting bij verschillende OCMW’s werd geannuleerd en uitgesteld. Een aantal

anderen kozen ervoor de toelichting digitaal te laten doorgaan. Naar het einde van het
kwartaal konden deze toelichting terug fysiek plaatsvinden. 

 Contactpersonen werden gecontacteerd om een update te geven van de huidige situatie
en een datum te prikken voor de toelichting. 

 Door de vertraging van de toelichtingen, kwamen er geen nieuwe aanmeldingen in dit
kwartaal. Bijgevolg werden er geen nieuwe trajecten gestart.

 Lopende trajecten lagen nagenoeg volledig stil  daar er toen nog geen toelating was
vanuit CAW De Kempen voor de heropstart van de budgetcoaches. Budgetcoaches zijn
verbonden aan het CAW via een vrijwilligerscontract en dienen bijgevolg hun richtlijnen
te volgen.

 Door de hoeveelheid sollicitanten kozen we ervoor om twee opleidingen te organiseren
in dit kwartaal. Dit kon echter niet langer fysiek doorgaan en daarom besloten we de
opleiding om te vormen tot een online opleiding bestaande uit twee online lessen, een
zelfstudie  en  één  fysiek  terugkommoment  dewelke  doorging  in  kwartaal  3.

Kwartaal 3: 
 Er is  sprake van de eerste versoepelingen voor onze budgetcoaches in juli,  maar in

augustus werd dit teruggedraaid. Het werd duidelijk dat we onze werking de komende
maanden  niet   konden  heropstarten  zoals  ervoor.  We  organiseerden  daarom  een
brainstorm  met  de  budgetcoaches  om  een  ‘coronaproof’  werking  uit  te  werken.  In
september konden de lopende alsook één nieuw traject op deze wijze (her)starten (zie
verder ‘Coronaproof budgetcoaching’).

 Daar  huisbezoeken  het  meest  risicovol  contact  zijn  en  slechts  beperkt  toegelaten
werden,  werd  een  vragenlijst  verspreid  naar  alle  contactpersonen  met  vraag  de
coronaproof mogelijkheden in hun gemeente in kaart te brengen. 
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 Ondanks de versoepelingen en nieuwe werkwijze, kozen vier budgetcoaches om in dit
kwartaal nog niet terug te starten om hun gezondheid, en die van naasten en cliënten, te
beschermen. 

 De terugkommomenten van de opleiding konden zoals gepland fysiek doorgaan. Dit was
echter enkel mogelijk in kleine groepen, waardoor er extra momenten nodig waren. 

 De toelichting van het project kon zowel fysiek als digitaal doorgaan bij de resterende
OCMW’s. Waardoor we een eerste toename zagen in het aantal matchingsdocumenten
dat bezorgd werd. 

Kwartaal 4:
 Trajecten konden (her)opgestart worden op de coronaproof manier. In december werden

de maatregelen opnieuw verstrengd, maar dit had weinig impact dankzij onze nieuwe
werkwijze. 

 De impact van corona op nieuwe trajecten beperkte zich tot budgetcoaches die enkel na
de openingsuren van het  OCMW beschikbaar zijn  voor  contacten.  De mogelijkheden
verschillen van gemeente tot gemeente. Dit blijft ook nu soms nog een licht obstakel. 

 Op stopgezette en gematchte (maar niet opgestarte) trajecten had corona ook invloed,
hoewel dit nooit de enige reden was van stopzetting of dat er niet opgestart werd.

 Ondanks de nieuwe werkwijze,  kozen een aantal  budgetcoaches ervoor om nog niet
terug te starten, om hun eigen gezondheid of die van hun naasten te beschermen. Door
het grote aantal budgetcoaches was de impact hiervan beperkt.  

Naast  de  impact  binnen  onze  eigen  werking,  had  corona  ook  een  impact  op  de
deelnemende OCMW’s: 

 Hoge  werkdruk.  Waardoor  er  niet  altijd  ruimte  is  om  aan  de  slag  te  gaan  met
budgetcoaches.

 Aangepaste werkorganisatie.
 Beperking van het aantal gesprekken dat fysiek door kan gaan. 
 Verplicht thuiswerk en dus beperkte aanwezigheid op de dienst.
 Focus ligt op hoogstnoodzakelijke zaken die met de cliënten moeten opgenomen worden

in fysieke gesprekken.  
 Uitstel  van  vergaderingen  en  overschakeling  naar  digitale  werking  was  een  grote

zoektocht. 

Coronaproof budgetcoaching
Om  de  risico's  voor  onze  budgetcoaches  te  beperken,  werken  ze  met  een  mix  van
verschillende contactmogelijkheden (i.p.v. voornamelijk huisbezoeken): 

 Huisbezoeken  blijven  mogelijk,  maar  worden  beperkt  en  zijn  onderhevig  aan  de
strengste regels

 Huisbezoeken gaan zoveel mogelijk door in de tuin of op het terras.
 Waar mogelijk,  worden coronaproof  lokalen van OCMW /  CAW (of  elders  binnen de

gemeente) gebruikt voor contactmomenten. 
 Indien het weer dit toelaat, wordt ingezet op contacten in buitenlucht (bos, park,....)
 Als de cliënt hiervoor openstaat en over de nodige vaardigheden en materialen beschikt,

kan  gebruik  gemaakt  worden  van  digitale  contacten  (beeldbellen,  telefonisch,  mail,
chat...)

KWALITATIEVE EVALUATIE
In dit hoofdstuk staan we stil bij de kwalitatieve doelstellingen die we vooropstellen en de
ervaringen  van  zowel  de  budgetcoaches,  cliënten  als  maatschappelijk  assistenten.  De
evaluatie door de budgetcoaches is gebaseerd op hun feedback via een online vragenlijst
(zie  pagina  17).  De  evaluatie  door  de  cliënten  en  maatschappelijke  assistenten  werd
besproken  gedurende  de  jaarevaluatie  vergadering (14  januari  2021) op  basis  van  de
feedback van onze contactpersonen (bestaande uit diensthoofden, (hoofd)maatschappelijk
assistenten, juristen).

Doelstellingen van het project
Het project vertrekt steeds vanuit vier grote doelstellingen, die ook geformuleerd werden
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in het projectvoorstel. We lichten we kort toe per doel hoe we hierop ingezet hebben in
2020.

1. Laagdrempelige,   gepaste   hulp   en   begeleiding   aanbieden   (hulp op maat
zorgt voor   optimale leerkansen).

We leerden de budgetcoaches om steeds vanuit een gelijke positie met de cliënt te werken.
We leerden de budgetcoaches om hun taalgebruik, vraagstelling en methode van werken
steeds  aan  te  passen  aan  de  mogelijkheden  van  de  cliënt.  
We  focusten  op  het  belang  van  ruimte  en  tijd  bieden  aan  cliënten  om  een  goede
vertrouwensrelatie  op  te  kunnen  bouwen  en  oprecht  te  luisteren  naar  de  noden  van
cliënten. 

2. Schuldpreventie en het  tegengaan van herval  in  schulden-  of  budgetproblemen
door de cliëntenvaardigheden aan te leren die ze blijvend kunnen inzetten en kunnen
doorgeven  aan  volgende  generaties.  Hierdoor  ontstaat  er  een  katalysatoreffect  (ref
kinderarmoede).

In 2020 werden twee trajecten succesvol afgerond, bij geen van beide is reeds sprake van
herval. We zetten in op deze doelstelling door in elke stap van de selectieprocedure te
benadrukken  dat  budgetcoaches  vaardigheden  moeten  aanleren  en  geen taken  mogen
overnemen van de cliënt. Daar enkele cliënten ouders zijn, zien we hier de mogelijkheid dat
zij deze vaardigheden zullen doorgeven aan hun kinderen. 

3. Het   taboe   dat   er   bestaat   over   schulden   te   doorbreken   en   bespreekbaar te
maken door een burger naast een burger te zetten.

We geloven dat we hier geslaagd zijn op kleine schaal door 12 nieuwe trajecten te starten.
Hierbij werd de taboe rond schulden doorbroken voor zowel cliënten als budgetcoaches.
Daarnaast was het traject met een cliënt voor een aantal budgetcoaches een eyeopener
inzake  armoede  en  hoe  mensen  hierin  terecht  kunnen  komen.  De  BC   wordt  mee
ambassadeur  van  het  project.  Zo  geven  ze  een  stem  aan  deze  mensen  in  hun  eigen
omgeving. Waarbij ze een realistisch verhaal vertellen en zaken in perspectief brengen. 

4. De cliënt terug in zijn kracht zetten (empowerment).  Hierdoor werken we aan het
welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Door in te zetten op sociale activering en
zelfvertrouwen stimuleren we de cliënt om op termijn ook stappen te ondernemen op
andere levensdomeinen.

Gelijkaardig  aan  doelstelling  2,  werd  ook  hier  sterk  ingezet  op  het  belang  van  de
coachende houding (dingen aanleren) in tegenstelling tot dingen overnemen van de cliënt.
Het respecteren dat de cliënt ‘baas in zijn/haar eigen verhaal is’  (zelfbeschikkingsrecht) is
hiervan een fundamenteel  onderdeel.  Daarnaast  leerden we de  budgetcoaches  in  onze
opleiding om in te zetten op het formuleren van realistische doelen samen met de cliënt,
het creëren  van kleine succeservaringen en het leren maken van doordachte keuzes. Beide
dragen bij tot het activeren en het versterken van het zelfvertrouwen van de cliënt. 

Samenwerking tussen budgetcoach en maatschappelijk assistent
In dit deel staan we stil bij de samenwerking tussen alle partijen. Hierin staat volgende
vraag  centraal:  Hoe  tevreden  zijn  de  maatschappelijk  assistenten  /  cliënten  /
budgetcoaches over deze samenwerking? Hoe ervaren zij dit?

Budgetcoaches
Over deze samenwerking zeggen de budgetcoaches het volgende:

 Positief in het huidige traject. Openheid over budget cliënt. Snelle reactie op mail.
 Ik heb een zeer goed contact met het OCMW, heel fijn om zo samen te werken.
 Heb nog maar één contact gehad en dat is goed verlopen.
 Positief, vanaf eerste contact zeer open en duidelijk en gestoeld op open samenwerking.
 Zeer positieve ervaring. Kinderziektes die in de proefperiode aanwezig waren, zijn er

niet langer. 

Maatschappelijk assistenten
Over deze samenwerking zeggen de contactpersonen het volgende:
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 Communicatie verloopt vlot, duidelijk en met de nodige openheid. 
 Driehoeksgesprek was steeds een aangenaam, open en warm gesprek. 
 Budgetcoach koppelt terug waar nodig.
 Algemeen gezien wordt de samenwerking door zowel maatschappelijk assistenten als

cliënten positief ervaren. 
 De  grootste  obstakels  zijn  op  dit  moment  voornamelijk  gevolgen  van

corona(maatregelen):
◦ Huisbezoeken zijn (nog) niet mogelijk voor budgetcoaches, dus steeds lokaal binnen

gemeente nodig, wat niet altijd evident is. 
◦ Een fysiek driehoeksgesprek inplannen in het OCMW is niet vanzelfsprekend door

beperkte aanwezigheid op dienst. 
◦ Door toegenomen werkdruk en/of aanpassingen in OCMW, minder tijd en ruimte om

te focussen op deze samenwerking. 

Meerwaarde budgetcoaches
In dit deel willen we zicht krijgen op hoe de maatschappelijk assistenten kijken naar de
budgetcoaches en voornamelijk  in welke mate zij  een meerwaarde bieden volgens hen.
Hierin staan volgende vragen centraal:

 Bieden de budgetcoaches een meerwaarde en waarom wel/ niet? Hoe ervaren cliënten
dit?

 In welke mate vragen de budgetcoaches extra inspanningen van MA?
 Welke verwachtingen hebben maatschappelijk assistenten van de BC?
 In welke mate nemen budgetcoaches taken op waarvoor MA geen tijd hebben? Welke

taken zijn dit?
 Is er (reeds) vooruitgang gemaakt bij de cliënt? Op welke vlakken en/of waaraan is dit te

merken?

Over deze vragen zeggen de contactpersonen het volgende:
 In een aantal trajecten nemen cliënten nu meer verantwoordelijkheden terug op dan

voordien en wordt verwacht dat ze deze dossiers kunnen afsluiten op termijn.
 In een aantal trajecten is de periode nog iets te kort geweest om al te kunnen spreken

van een vermindering van werkdruk van de maatschappelijk  assistenten.  Bij  andere
trajecten boden de budgetcoaches een aanvulling op de hulpverlening.

 Bieden voornamelijk steun op digitale vlak, waar maatschappelijk assistenten weinig tijd
voor hebben.

 Het merendeel van de contactpersonen vond het nog te vroeg (geen of recent traject
opgestart) om hier al uitspraken over te doen. Daarom nemen ze de vragen mee naar
hun team en zullen ze deze regelmatig bespreken. 

Evaluatie van aanmeldingen / cliënten
In dit deel evalueren we de aanmeldingen van de cliënten die we ontvingen in 2020.
 
Informeren van cliënten
Ondanks de sterke toename aan aanmeldingen in het vierde kwartaal, zijn er een aantal
OCMW’s  die  nog  geen  enkele  aanmelding  deden.  Om  zicht  te  krijgen  op  mogelijke
oorzaken,  die  niet  te  wijten  zijn  aan  cliënten,  bevroegen  we  dit  voor  en  tijdens  de
jaarevaluatie vergadering. Hieruit komen volgende zaken naar voor:

 Maatschappelijk assistent geeft aan zelf moeite te hebben om dit op een goede manier
toe te lichten aan cliënten.

 Maatschappelijk assistenten hebben teveel werkdruk om aan de slag te gaan met iets
nieuw zijnde de BC. Ze hebben wel dossiers in gedachten, maar zijn er nog niet toe
geraakt cliënten te informeren en aan te melden. 

 Twee gemeenten dachten voor een periode dat aanmeldingen nog niet mogelijk waren .
Dit is wellicht te wijten aan een communicatiefout. 

 Het  vertrouwen  in  de  budgetcoaches  moet  nog  groeien  bij  de  maatschappelijk
assistenten. 

 Door  vele  personeelswissels  is  er  pas  recent  vertrouwen  van  cliënten  in  de
maatschappelijk  assistenten.  Te snel  om nog iemand in  vertrouwen te  nemen en te

13



betrekken in het hulpverleningstraject. 
 Door herstructurering binnen de organisatie nog geen tijd en ruimte gevonden om actief

aan de slag te gaan met informeren en aanmelden van cliënten.
 Effect  corona  mag  niet  onderschat  worden.  Maatschappelijk  assistenten  moeten

thuiswerken  waardoor  hun  eigen  cliënten  fysiek  spreken  al  moeilijk  is.  Bijkomende
gesprekken plannen met budgetcoaches is dus niet evident.

 Ondanks voorgaande oorzaken blijft het belangrijk om het project warm te houden in
alle  gemeenten.  Hierin  dragen  zowel  BIZ  als  de  OCMW’s  een  belangrijk
verantwoordelijkheid.  Belangrijk  hierbij  is  in  elk  team te  bespreken  of  een  BC een
meerwaarde kan bieden. 

Is het voor MA voldoende duidelijk waarvoor BC ingeschakeld kunnen worden?
Het is niet voor alle contactpersonen duidelijk welke cliënten aangemeld kunnen worden.
Hieronder een korte samenvatting waar onze focus momenteel ligt:

In deze fase van het project ligt onze focus op trajecten met het oog op uitstroom en nazorg
bij  budgetbeheer en/of  budgetbegeleiding. Echter sluiten we een preventief  traject  met
cliënten zeker niet uit. Cliënten die graag actief iets aan hun situatie veranderen en zich in
een  voldoende  stabiele  situatie  bevinden,  kunnen  steeds  aangemeld  worden.  Er  wordt
vervolgens bekeken of een traject met een budgetcoach wenselijk is en of er een match kan
gemaakt  worden.  Essentieel  is  wel  dat  er  steeds,  gedurende het  volledige traject,  een
maatschappelijk assistent betrokken blijft bij het traject en dat de cliënt gemotiveerd is om
te werken aan budget en administratieve vaardigheden.  

Welke drempels merken MA op bij cliënten?
Hierover zeggen de contactpersonen het volgende:

 Cliënten weten niet altijd goed wat juist te verwachten van de budgetcoaches.
 Cliënten worden afgeschrikt door het ‘onbekende’, letterlijk een gezicht kunnen plakken

op de budgetcoaches zou hierbij kunnen helpen.
 Beperktere mogelijkheid tot face to face gesprekken tussen MA en cliënt maken het

wegwerken van deze drempels moeilijker. 
 Cliënten hebben weerstand tegen weer iemand in vertrouwen te nemen.

Om deze drempels te minimaliseren verkennen we in 2021 volgende mogelijkheden:
 Het ontwerpen van een flyer over de budgetcoaches, specifiek gericht op cliënten.
 Een filmpje met daarin een budgetcoach (en cliënt) die getuigt. Naar het voorbeeld van

de filmpjes door ArmenTeKort vzw: oprecht, concreet en waarbij beide partijen aan het
woord komen. Niet enkel de positieve aspecten, maar ook de moeilijkheden in beeld
brengen en hoe hiermee om te gaan. 

 Individueel gesprek met budgetcoach, bij voorkeur face to face. 
 Organiseren  van  een  groepssessie  voor  cliënten  waarbij  projectcoördinator  en/of

budgetcoach toelichting doet.
 Budgetcoach  aanwezig  laten  zijn  op  de  dienst  bijvoorbeeld:  in  dienstencentrum,

activiteiten van welzijnsschakels, praatpunten,… maar aanmelding moet steeds verlopen
via MA. 

Matchingsdocument
De  meerderheid  van  de  aanmeldingen  gebeurde  zoals  gevraagd,  enkele
matchingsdocumenten  werden  echter  beperkter  ingevuld.  We  pasten  dit  document
doorheen  het  jaar  enkele  keren  aan  o.w.v.  coronamaatregelen  en  de  vraag  een
dossiernummer te kunnen toevoegen aan het bestand. Belangrijk is daarom om steeds de
meest recente versie van het document te downloaden via onze website. 

Over het matchingsdocument kregen we volgende feedback van onze contactpersonen:
 Het is niet evident voor alle cliënten dit document zelfstandig in te vullen. 
 Niet alle cliënten staan open voor het delen van hun persoonlijke problematieken en

gegevens. 
 Positief dat er meerkeuze vragen zijn m.b.t. de taken/vaardigheden, zodat cliënten niet

zelf moeten bedenken waarrond ze aan de slag willen gaan.
 Verder ervaren de meeste cliënten geen problemen bij het invullen van het document.  
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Profiel van cliënten
De matchingsdocumenten bieden ons volgende inzichten over de profielen van cliënten:

Cliënten  zijn  voornamelijk  alleenstaande  mannen  (41,18%),  alleenstaande  vrouwen
(23,53%),  alleenstaande  vrouwen met  kind(eren)  (17,65%),  gevolgd  door  alleenstaande
mannen met kind(eren), koppel en koppel met kinderen elk met 5,88%. 94,12% is ouder
dan 25.

Inzake het traject dat ze momenteel doorlopen op vlak van budget zien we volgende zaken:
88,24% zit in budgetbeheer,  noch budgetbeheer noch begeleiding (5,88%).

Andere problematieken die voorkomen zijn voornamelijk een drugs- (11,76%), psychische
(11,76%) en/of verslavingsproblematiek (5,88%). Daarnaast werd weinig zelfvertrouwen en
angst om fouten te maken op vlak van budget en administratie ook vernoemd door cliënten
(35,29%)

De zaken die minstens de helft van cliënten samen willen bekijken met een budgetcoach
zijn: 

 Budgetplan opstellen / aanpassen / … (88,24%)
 Budgetvaardigheden aanleren (82,35 %)
 Samen aanvragen invullen (79,41%)
 (Klasseer)systeem (her)organiseren (79,41%)
 Ordenen van papieren (79,41%)
 Informatie geven of samen opzoeken (76,47%)
 Inzicht/overzicht brengen in budget (70,59%)
 Luisterend oor zijn voor de cliënt (52,94%)
 Doorverwijzen naar de juiste en nodige diensten (52,94%)

Evaluatie van projectcoördinator
Budgetcoaches
De budgetcoaches zeggen het volgende over de projectcoördinator:

 Snelle reactie op mail of telefoon.
 Intervisie was goed, ik heb er veel van opgestoken.
 Alleen nog maar contact gehad voor de opleiding en intervisie. Maar ik hou sowieso een

positief gevoel over aan deze contacten.
 Positief, aangenaam contact, reikt zelf proactief uit naar coaches, open communicatie

Contactpersonen
De contactpersonen zeggen het volgende over de projectcoördinator:

 Heldere, snelle en open communicatie via mail en telefonisch
 Goede samenwerking, (zeer) positieve ervaringen. 
 Openheid om mee na te denken over vragen en te zoeken naar een oplossing.
 Toelichting van het project was zeer duidelijk. Zelfs op basis van enkel de slides is alles

duidelijk. 

Netwerken en overleg
Om  ervaring  en  informatie  uit  te  wisselen  en  nieuwe  kennis  te  vergaren,  nam  de
projectcoördinator deel aan verschillende netwerk- en overlegmomenten. 

 Vrijwilligerscoördinatoren  overleg  (5x):  een  overlegmoment  met  alle
vrijwilligerscoördinatoren  binnen  CAW  De  Kempen.  Hierin  kwamen  verschillende
thema’s aan bod. De focus lag op uitwisseling van ervaringen tussen de werkingen, het
bespreken van inhoudelijke agendapunten alsook de situatie t.g.v. corona. 

 Stuurgroep BIZ Kempen (5x): in de stuurgroep gaven we steeds de stand van zaken over
het project. Hierdoor kregen we tussentijds heel wat feedback op verschillende aspecten
(werving,  matchingsdocumenten,  aanmeldingen,…)  en  konden  we  voortdurend
bijsturen.
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 BIZ-SAM overleg (3x): overleg met alle BIZ regio’s en SAM vzw. Bood inzicht in hoe en
wat  de  andere  BIZ regio’s  doen.  Contact  kunnen leggen met  de  coördinatoren van
budget- coaches of buddy’s in andere regio’s. 

 Expertenpanel CEBUD: een samenkomst met andere professionals m.b.t. ‘impactmeting
en resultaatsgericht werken’. Kennis en inspiratie vergaard om mogelijkheid tot meting
in onze werking te kunnen onderzoeken. 

 Individuele  vergadering  collega  coördinatoren  budgetbuddy’s  (2x):  gesprek  met  de
coördinatoren van budgetbuddy’s Antwerpen en Limburg. Uitwisseling over werkwijze,
sterktes  en  zwaktes.  Naar  toekomst  toe  liggen  hier  mogelijkheden  voor  verdere
uitwisseling / intervisie. 

 Netwerktafel  ‘Lokaal  vrijwilligen  in  de  Kempen’:  netwerk-  en  overlegmoment  van
Welzijnszorg  Kempen  met  verschillende  professionals  die  een  link  hebben  met
vrijwilligers(werk).  Contacten gelegd met externen alsook werden er enkele centrale
thema’s besproken. 

 Wekelijks  teamoverleg  ‘Let’s  get  BIZy’:  in  dit  intern  overlegmoment  wordt  steeds
stilgestaan bij de stand van zaken van de budgetcoaches, is er ruimte voor uitgebreide
feedback en worden de stappen die  we namen en zullen  nemen binnen het  project
geëvalueerd en bijgestuurd.   

Verwerven van extra projectmiddelen
In  2020  dienden  we  enkele  dossiers  in  voor  projectaanvragen,  hieronder  een  kort
overzicht: 

 Koning Boudewijnstichting 'Fonds Celina Ramos': aanvraag werd niet goedgekeurd
 Federale Armoedeprijs 2020: aanvraag werd niet goedgekeurd
 Cera: aanvraag werd niet goedgekeurd

SLOTCONCLUSIE
In  2020 slaagden we erin  om onze  vrijwilligerspoule  te  vervierdubbelen en  het  aantal
lopende trajecten te verdubbelen. We starten zo 2021 met een poule van 26 budgetcoaches
(waarvan 6 niet beschikbaar t.g.v. corona), die binnenkort nog zal uitgebreid worden 

Ondanks de impact van corona en de korte looptijd van de trajecten, waren de evaluaties
van  onze  werking,  door  zowel  budgetcoach  als  maatschappelijk  assistent,  overwegend
positief. De verbeterpunten die we meenemen naar 2021 zijn: het minimaliseren van de
drempels die cliënten ervaren en het versterken van het vertrouwen in de budgetcoaches
bij zowel cliënten als maatschappelijk assistenten. 

CONTACT
Wil je graag meer informatie over dit project?
Neem dan een kijkje op onze website: www.biz-kempen.be 

Heb je vragen of opmerkingen over dit rapport? 
Neem dan contact op met Alexander Exelmans (projectcoördinator Budgetcoaches)
telefonisch: 0491 35 14 61 of via mail: alexander.exelmans@cawdekempen.be

Wil je graag op de hoogte blijven van dit project?
Schrijf  je  dan  zeker  in  op  onze  nieuwsbrief en  ontvang  regelmatige  updates  over  de
budgetcoaches, nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en de werking van BudgetInZicht
Kempen.
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BIJLAGE
Vragenlijst evaluatie door budgetcoaches

1. Hoe ervoer je de opvolging en ondersteuning door de projectcoördinator in 
2020? 

(Richtvragen: Is deze opvolging voldoende frequent en proactief? Heb je het 
gevoel dat je terecht kan bij hem als je met vragen zit? Wat vind je sterk en/of 
minder sterk aan de opvolging? Indien je geen actief traject hebt: hoe ervaar je 
de opvolging? Is er voldoende contact?)

2. Hoe kijk je terug op de opleiding?
(Richtvragen: Heeft de opleiding jou voldoende voorbereid op de praktijk? Wat 
ontbreekt er nog volgens jou? In welke mate ken je de 'leerstof' nog op dit moment?)

3. Wat vond je van de samenwerking met de maatschappelijk assistent van het 
OCMW? 
(Richtvragen: Hoe verliep het driehoeksgesprek? Krijg je (voldoende snel) reacties op 
jouw mails en/of telefoontjes? Heb je het gevoel dat de MA jou ziet als een volwaardige 
partner in de hulpverlening? In welke mate krijg je inzicht in het budget en de 
administratie van de cliënt (via de cliënt en/of MA)?)

4. Hoe ervoer je jouw traject(en)?
(Richtvragen: Heb je het gevoel dat de cliënt past binnen het project? Is de cliënt 
gemotiveerd? Hoe verloopt de communicatie met hem/haar? Heb je het gevoel dat je 
hem/haar kan helpen? Heb je het gevoel dat de cliënt al vooruitgang heeft kunnen 
maken? Waaraan merk je dit (twee voorgaande vragen)?) 
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