
Om te verzekeren dat elke gemeente voldoende

budgetcoaches ter beschikking heeft, startten we in

december een online werving voor een nieuwe

opleiding tot budgetcoach. Deze liep tot begin

februari  en  we ontvingen in totaal 32 sollicitaties

(waarvan 12 in Q1'21). Met 23 sollicitanten voerden we

een positief kennismakingsgesprek. 21 van hen startten

uiteindelijk aan de opleiding.

Deze opleiding is bijna afgerond, enkel de

slotmomenten volgen nog. Deze werden gepland in

maart, met oog op fysieke samenkomsten. Door de

verstrenging van de corona-maatregelen hebben we

ook de slotmomenten moeten digitaliseren. Deze

vinden eind april plaats waarbij 18 budgetcoaches

zullen deelnemen

Na het slotmoment volgt er nog een individueel

opvolgingsgesprek met elke deelnemer. Hierin wordt

uiteindelijk beslist of de deelnemer mag starten als

budgetcoach. We beogen dat deze nieuwe lichting

budgetcoaches vanaf half mei beschikbaar is om

trajecten te starten. 
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*Het aantal budgetcoaches is niet exclusief per gemeente, deze worden gedeeld met andere gemeenten. 
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OVERZICHT VAN HET AANTAL BUDGETCOACHES OP 31 MAART 2021

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

Met de bedoeling om meer

aanmeldingen te bekomen werd met

verschillende OCMW's opnieuw

scherp gesteld welke cliënten in

aanmerking komen voor een

budgetcoach. We trachtten ook de

drempels die cliënten ervaren in

kaart te brengen. Deze drempels

zullen we regelmatig opnieuw in

kaart brengen en trachten te

verlagen.

DREMPELS VOOR CLIËNTEN VERLAGEN

De flyer wordt momenteel ontwikkeld en zal daarna voor-gelegd

worden aan verschillende partners (budgetcoaches,

maatschappelijk werkers en een focusgroep bij een Vereniging

waar armen het woord nemen) voor feedback. De definitieve

inhoud van de flyer beogen we in juni af te hebben. Hierna

starten we met de visuele vormgeving van de flyer.

In het eerste kwartaal verkenden we de mogelijkheden om

drempels te verlagen voor cliënten. We kozen ervoor om in te

zetten op de ontwikkeling van een flyer die op een laagdrem-

pelige en duidelijke manier weergeeft wat een cliënt kan ver-

wachten van een budgetcoach. 

OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN TRAJECTEN MET CLIËNTEN

het stimuleren van OCMW's om aanmeldingen te doen

het matchen van cliënten aan budgetcoaches

In het komende kwartaal willen we een verdere stijging van het aantal

aanmeldingen en bijgevolg trajecten bekomen. In eerste instantie om te

verzekeren dat elke gemeente lopende trajecten heeft, daarnaast ook om

alle budgetcoaches een traject te bieden daar er een nieuwe lichting

budgetcoaches zal starten in het volgende kwartaal.  Dit zal extra

inspanningen vragen inzake:

Cliënt is niet langer

gemotiveerd.

Cliënt ziet de meerwaarde van

een samenwerking niet langer. 

Cliënt heeft angst om uit de

OCMW hulpverlening te moeten

stromen.

Er is sprake van een mismatch

Budgetcoach is (niet langer)

nodig in het traject.

Budgetcoach kan traject niet

verderzetten owv privéredenen.

Er werden vier trajecten stopgezet

dit kwartaal. De duurtijd van deze

trajecten varieerde van twee weken

tot drie maanden. De oorzaken van

stopzettingen waren:

FOCUS VOOR DE VOLGENDE PERIODE

OPVOLGING AANMELDINGEN

INTERVISIE EN COACHING

In het tweede kwartaal zullen maximaal 18 nieuwe

budgetcoaches starten. Dit vraagt extra inspanningen naar de

opvolging van hen. Daarnaast willen we zorgen dat elke

budgetcoach minstens een lopende traject heeft. Daarom 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.

AFRONDING TRAJECTEN

MELD JE CLIËNT AAN VOOR EEN TRAJECT MET EEN BUDGETCOACH! 

Download het matchingsdocument via onze website en mail het, door de

cliënt, ingevulde document naar alexander.exelmans@cawdekempen.be

121 ,55 UREN
zo lang waren onze budgetcoaches

dit kwartaal in de weer voor hun

cliënten. Dat is meer dan 40 uren

per maand. We beogen om dit

totaal nog te doen stijgen

gedurende dit jaar. Deze tijd is

inclusief voorbereidings- en

verplaatsingstijd.

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

