
Begin januari schreven 23 kandidaat-budgetcoaches zich in voor de opleiding. Hiervan vielen doorheen de opleiding negen personen

af, waardoor er uiteindelijk veertien personen 'afstudeerden' als budgetcoach. Deze nieuwe budgetcoaches zijn allen klaar om vol

enthousiasme aan hun eerste traject te beginnen. We hopen dan ook dat zij in het komende kwartaal allen van start kunnen gaan. 

Daar de huidige poule nu in totaal bestaat uit 39 budgetcoaches, hebben we op dit moment geen plannen voor een volgende

opleiding. Indien verschillende budgetcoaches hun engagement zouden stopzetten, bekijken we of een nieuwe werving en opleiding

nodig zijn. 
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INTERVISIES BUDGETCOACHES

Hoe pak je het eerste kennismakingsgesprek aan?

Hoe omgaan met cliënten die hun motivatie verliezen?

Wat zijn de eerste stappen in een traject?

We organiseerden vijf intervisiemomenten voor alle

budgetcoaches. In deze sessies kozen we ervoor om

ervaren budgetcoaches en minder ervaren budgetcoach te

mixen, alsook budgetcoaches te betrekken zonder actief

traject. Hierin werd stilgestaan bij de coronamaatregelen

en kregen de budgetcoaches de kans om hun ervaringen te

delen met elkaar. 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: 

HALFJAARLIJKSE EVALUATIE

Op 24 juni ging de halfjaarlijkse evaluatievergadering

online door. Hierin werd een overzicht gegeven op alle

cijfers van de eerste helft van 2021, alsook kwalitatief

geëvalueerd met de aanwezigen. Het resultaat kan u

vinden op onze website!

1 14 UREN
en dertien minuten... zoveel tijd waren onze

budgetcoaches bezig samen met hun cliënten dit

kwartaal. Dat is meer dan 38 uren per maand. Deze

tijd is inclusief voorbereidings- en verplaatsingstijd.

http://www.biz-kempen.be/informatie-over-het-project-budgetcoaches/
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OVERZICHT VAN HET AANTAL BUDGETCOACHES OP 30 JUNI 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.  2 budgetcoaches zijn nog niet inzetbaar owv

corona/privéredenen.  
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OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN NIEUWE TRAJECTEN

OPSTARTEN EN OPVOLGEN VAN TRAJECTEN MET CLIËNTEN

het stimuleren van OCMW's om aanmeldingen te doen

het matchen van cliënten aan budgetcoaches

het in kaart brengen van drempels voor cliënten

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

aantal aanmeldingen en bijgevolg trajecten bekomen. We willen dat elke

gemeenten minstens een lopend traject heeft, maar ook dat elke (nieuwe)

budgetcoach een eerste/extra traject kan starten. Gezien er bij de vorige

opleiding weer 14 extra mensen bijkwamen, is er nood aan meer

aanmeldingen. Dit zal blijvende inspanningen vragen inzake:

Zoals aangekondigd in vorig

kwartaalrapport is de flyer

inhoudelijk klaar. De flyer moet dus

nog afgedrukt worden en bezorgd

worden aan alle gemeenten. Gezien

de verlofperiode, kiezen we ervoor

de flyers te verspreiden vanaf eind 

 september. 

CIRKELGESPREKKEN

In de zomermaanden vinden de cirkelgesprekken (ook

zomergesprekken genoemd) plaats. Dit is een jaarlijks gesprek

met elke budgetcoach individueel, waarin we samen stilstaan bij

het afgelopen jaar als budgetcoach. Er wordt gereflecteerd

over het eigen handelen, de samenwerking met de

maatschappelijk assistenten alsook de projectcoördinator. 

Er werden vijf trajecten afgerond

dit kwartaal. De duurtijd van deze

trajecten varieerde tussen twee en

acht maanden. Er waren vier

succesvolle afrondingen van

trajecten, waarbij de cliënt het

vooropgestelde doel bereikt heeft.

Daarnaast was er een vroegtijdige

stopzetting.

FOCUS VOOR DE VOLGENDE PERIODE

DREMPELS VOOR CLIËNTEN

VERLAGEN: FLYER

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

INTERVISIE EN COACHING

In het derde kwartaal zullen we opnieuw inzetten op de

intervisie en coaching van de huidige poule budgetcoaches.

Voor 14 budgetcoaches start mogelijks een eerste traject en dit

vraagt extra inspanningen naar opvolging toe. Zoals gebruikelijk

zal er ook een intervisie plaatsvinden dit kwartaal. 

Er stopten in totaal negen

kandidaten doorheen de opleiding

tot budgetcoach. In onderstaande

diagram vindt u een overzicht op de

verschillende redenen die hier

(mede) voor zorgden.
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http://www.biz-kempen.be/een-budgetcoach-aanvragen/

