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Aan de opleiding in het vorige kwartaal namen  27

geïnteresseerden deel.  Bij het afronden van de opleiding

besloten  14 personen te starten als budgetcoach. Iets minder

dan de helft stopte de opleiding vroegtijdig of wilde niet starten

omwille van een van volgende redeneren:

Onze poule werd hiermee vergoot tot 26 budgetcoaches.

Ondanks deze grote poule, startten we een nieuwe werving eind

november. Daar er enkele gemeenten nog extra budgetcoaches

konden gebruiken. Daarnaast is er voldoende tijd en ruimte vrij

om deze extra budgetcoaches op te leiden en op te volgen. 

Deze werving verliep uitsluitend online via:

We ontvingen reeds 16 sollicitaties, wat momenteel resulteerde in

14 potentiële kandidaten voor onze basisopleiding in het eerste

kwartaal 2021. Lees meer hierover op pagina 3 van dit rapport.

KWARTAALRAPPORT BUDGETCOACHES

VIERDE KWARTAAL 2020

OPVOLGING BUDGETCOACHES

In het vierde kwartaal werden tien nieuwe trajecten

gestart, wat het totaal lopende trajecten op veertien

bracht. Omwille hiervan zetten we in op frequente

telefonische opvolging. In het kader van opstart en

opvolging van trajecten namen we 93 keer contact op met

onze budgetcoaches.

HET PROJECT IN CIJFERS

NIEUWE WERVING

INTERVISIES BUDGETCOACHES

Hoe pak je het eerste kennismakingsgesprek aan?

Hoe omgaan met cliënten die hun motivatie verliezen?

Wat doe je met cliënten die de afspraken niet

nakomen?

Hoe ga je om met een 'geld moet rollen' mentaliteit bij

cliënten? 

We organiseerden vier intervisiemomenten voor alle

budgetcoaches met actieve trajecten. Hierin werd

stilgestaan bij de coronamaatregelen, kregen de

budgetcoaches de kans om hun ervaringen te delen met

elkaar en werd teruggeblikt naar de opleiding. De thema's

die uit de getuigenissen naar voren kwamen, werden

verder besproken en worden meegenomen naar

toekomstige intervisies. Deze thema's waren onder andere: 
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OVERZICHT VAN HET AANTAL BUDGETCOACHES OP 31 DECEMBER 2020

De beschikbare budgetcoaches aangegeven op de kaart wonen binnen een straal van 15 km. 

Om de vervoersonkosten en reistijd te drukken zullen we steeds kiezen voor zo min mogelijk afstand. 

Indien nodig kan hier wel van afgeweken worden.  

Het aantal budgetcoaches is niet exclusief per gemeente, deze worden gedeeld met andere gemeenten. 

 6 budgetcoaches zijn nog niet inzetbaar owv corona.  
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OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN NIEUWE TRAJECTEN

De jaarevaluatie van 2020 gaat door

op 14 januari 2021. In deze online

vergadering worden de cijfers van

2020 toegelicht, alsook wordt er een

kwalitatieve evaluatie gedaan van het

project in al zijn facetten met alle

stakeholders. Het jaarrapport kan u

nadien op onze website raadplegen.

Op basis van dit rapport zullen we

onze werking evalueren en vervolgens  

het plan van aanpak voor 2021 hierop

afstemmen. Hierin willen we de

sterktes van het project verder

versterken en oplossingen zoeken voor

de eventuele werkpunten. 

FOCUS VOOR DE VOLGENDE PERIODE

TOELICHTING

BUDGETCOACHES BIJ OCMW'S

Alle gemeenten kregen een toelichting

over het project budgetcoaches en

kunnen cliënten aanmelden via het

matchingsdocument.

EVALUATIE EN BIJSTURING

DIGITALE BASISOPLEIDING BUDGETCOACHES 2021

een online startmoment in januari

een online zelfstudie, zelfstandig te doorlopen op

eigen tempo tussen het startmoment en slotmoment. 

een online lesmoment over beroepsgeheim en

deontologie in februari

een (fysiek) slotmoment in maart - april*

een individueel opvolgingsgesprek (online of fysiek) na

het slotmoment. Hierin bespreken we de opleiding,

praktische zaken en wordt duidelijk of de BC zal

starten. Na het gesprek is de BC beschikbaar voor

zijn/haar eerste traject.

We organiseren opnieuw een online basisopleiding tot

budgetcoach. Deze opleiding bestaat uit: 

*Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment, wordt

het slotmoment uitgesteld of online georganiseerd indien

nodig

OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN TRAJECTEN MET CLIËNTEN

het analyseren van de oorzaken van de beperkte / afwezige

aanmeldingen uit desbetreffende gemeenten  en het zoeken naar

oplossingen hiervoor

het matchen van cliënten aan budgetcoaches

het communiceren over de beschikbaarheid van budgetcoaches aan

de OCMW's.  

In het komende kwartaal willen we een stijging van het aantal

aanmeldingen en bijgevolg trajecten bekomen. Hierbij ligt de focus

vooral op gemeenten zonder lopende trajecten. Dit zal extra

inspanningen vragen inzake:

INTERVISIE EN COACHING

Daar we een stijging willen bekomen in het aantal trajecten, zullen we

extra inzetten op het opvolgen en coachen van onze budgetcoaches. Dit

door regelmatig telefonische contacten te hebben met hen en een

(online) intervisie te organiseren. Daarnaast zullen we inzetten op het

maken van verbinding met en tussen de budgetcoaches door middel van

een fysiek openlucht contact conform de dan geldende maatregelen. 

AFRONDING TRAJECTEN

een beëindiging van het traject

(van +/- 1 jaar) omwille van het

gebrek aan motivatie, meermaals

liegen en niet nakomen van

gemaakte afspraken. 

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.  

Er werden twee trajecten afgerond dit

kwartaal:

http://www.biz-kempen.be/informatie-over-het-project-budgetcoaches/

