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

2020. Het jaar van Corona
Corona heeft een aantal processen binnen de BIZwerking vertraagd. Het had vooral een grote impact op de
geplande overlegmomenten met ons netwerk.
Corona heeft ons ook gedwongen om onze focus anders
te leggen binnen onze werking:
We ontwikkelden in samenwerking met alle BIZregio's een corona-pagina op onze website waarop
alle informatie over de inpact op budget en schulden
door corona werd gebundeld. Deze werd bekend
gemaakt binnen ons netwerk.
We digitaliseerden de basisopleiding voor
budgetcoaches zodat we blijvend vrijwilligers konden
opleiden.
We herdefinieerde het project Budgetcoaches en
verschoven het basisprincipe van de huisbezoeken
naar een waaier van mogelijkheden in samenwerking
met de partners. De gesprekken vonden plaats in een
gesprekslokaal in het OCMW, in de buitenlucht,
digitaal of telefonisch.
We leerden online vergaderen met kleine en grote
groepen.

1,4

VTE

Door een besparing van 6% in de subsiedie, werd er
0,10 VTE ingeleverd.

70% door Hanne Laenen
70% door Tabitha Tanghe
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KRACHTEN BUNDELEN
voor meer impact

Samenwerking BIZ-regio's
We investeerden in een nauwere samenwerking
op Vlaams niveau met de andere BIZ regio's.
In 2020 waren er 3 overlegmomenten met de 11
regio's.
We werkten intensief samen met andere regio's in
thematische werkgroepen:
sensibiliseren van de brede bevolking
communicatie
ondersteuning aan intermediairs
online hulpverlening
We werkten met alle regio's aan 2 nieuwe
Vlaamse projecten:
Inzet op ondersteuning van intermediairs om
het ontstaan en de escalatie van financiële
problemen als gevolg van de coronacrisis aan
te pakken.
Een digitale budgetbeurs als wegwijzer naar
financiële redzaamheid . Inzet op digitale
preventieve tool om maximaal te anticiperen
op financiële problemen als gevolg van de
coronacrisis.

We ondernamen
preventieve acties nav
signalen uit 2019.
Er werden samenwerkingsafspraken
gemaakt tussen het
samenwerkingsverband BIZ
Kempen en Gerechtsdeurwaarder
Modero met het oog op een betere
samenwerking. http://www.bizkempen.be/samenwerkingsafsprak
en-modero-biz-kempen/
De modelovereenkomst
Schuldbemiddeling is opgesteld in
te moeilijke (juridische) taal en
daardoor onbegrijpbaar voor vele
cliënten. In samenwerking met SAM
vzw en de Overleggroep
schuldbemiddeling werd er gewerkt
aan een vernieuwde versie van de
modelovereenkomst. Deze zal in
2021 voorgelegd worden aan de
Vlaamse administratie.

We ontvingen en
verkenden nieuwe
signalen in 2020.
Er is een grote nood aan opleiding
over budget en financieel beheer bij
beginnende maatschappelijk
werkers binnen budget- en
schuldhulpverlening.
Er is geen open aanbod voor een
opleiding in financieel beheer voor
mensen met een diploma. Het open
aanbod wordt enkel georganiseerd
door Centra voor Basiseducatie en
door opleidingsinstellingen voor
zelfstandigen.
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COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING
casusbesprekingen
Aandacht voor wederzijds begrip, het wegwerken van vooroordelen en misverstanden
tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners met
het oog op een betere samenwerking.
1 casusbespreking fysiek
19 hulpverleners
4 advocaat-schuldbemiddelaars
1 casusbespreking online
16 hulpverleners
3 advocaat-schuldbemiddelaars

4

Vergaderingen van de
werkgroep CSR met
BIZ als trekker.

JONGEREN EN
JONGVOLWASSENEN
voorbereiden op een
zelfstandig leven zonder
schuldenlast
BIZ ontwikkelde een Toolbox Financiële
Educatie, met een overzicht van alle tools
en vormingen van de Vlaamse BIZ-regio’s.
http://www.bizkempen.be/aanbod/financiele-educatie/.
We investeerden in de samenwerking en
uitwisseling met het JAC en Begeleid
Zelfstandig Wonen. Zij maken sinds 2020
deel uit van de stuurgroep BIZ Kempen.
Op de website van BIZ Kempen staan info
en tips voor ouders om hun kinderen te
leren omgaan met geld. http://www.bizkempen.be/aanbod/hoe-leer-ik-mijn-kindomgaan-met-geld/.
We gaven 2 vormingen i.h.k.v financiële
opvoeding.
– infoavond financiële opvoeding voor
ouders i.s.m Het Huis van het Kind Geel –
Laakdal – Meerhout. 9 deelnemers.
– train de trainer “stappen in financieel
beheer” voor lesgevers van het Agentschap
voor Inburgering en Integratie (online). 2
deelnemers.

NIEUWSBRIEVEN

6

We volgen de actualiteit en nieuwsbrieven van verschillende organisaties
die actief zijn binnen het thema budget en schulden. Interessant nieuws
voor ons netwerk en/of cliënten geven we een plaats in onze nieuwsbrief
en/of op onze website. In 2020 verstuurden we 6 nieuwsbrieven. Deze zijn
terug te vinden op onze website (http://www.biz-kempen.be/op-dehoogte-blijven/).
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Budgetcoaches bieden
een laagdrempelige en
gepaste begeleiding op
vlak van budgetten. Ze
vertrekken vanuit een
coachende houding
waarbij ingezet wordt
op het aanleren van
financiële vaardigheden
en het overnemen van
taken uitgesloten is.
Deze begeleiding op
maat zorgt voor
optimale leerkansen.

PROJECT
BUDGETCOACHES

Een coachende houding
Budgetcoaches werken steeds
vanuit een gelijke positie met de
cliënt.
Budgetcoaches passen hun taal,
vraagstelling en methode van
werken steeds aan aan de
mogelijkheden van de cliënt.
Budgetcoaches bieden ruimte en tijd
om een goede vertrouwensrelatie
op te kunnen bouwen en oprecht
te luisteren naar de noden van
cliënten.

0,8 VTE professionele
ondersteuning
In 2020 tekenden 24 van de27
OCMW’s in voor het project. Met deze
middelen werd een nieuwe
projectcoördinator aangeworven voor
70% VTE, er werd ook 10% VTE ingezet
vanuit BIZ Kempen voor
ondersteuning van de
projectcoördinator.

Het project werd voortdurend
geëvalueerd en bijgestuurd. Dit kan je
lezen in de kwartaalrapporten en de
jaarevaluatie www.bizkempen.be/informatie-over-hetproject-budgetcoaches/

18

trajecten tussen
budgetcoach en cliënt.

90

uren vrijwilligerswerk

22

nieuwe budgetcoaches
opgeleid
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VORMING EN
OPLEIDING

We organiseerden voor
professionelen:
Basisopleiding schuldbemiddeling
ism SAM vzw
22 deelnemers
Het lerend netwerk schuldbemiddeling CAW
De Kempen werd 2 maal georganiseerd.

VISIE EN METHODIEKEN
in budget- en
schuldhulpverlening

7 deelnemers
Casusbesprekingen Collectieve
Schuldenregeling.
35 hulpverleners
7 advocaat schuldbemiddelaars

We volgden opleiding:
Netwerkdag van BIZ Antwerpen over stresssensitief werken in de budget- en
schuldhulpverlening.
1 medewerker

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.

10-daagse basisopleiding Schuldbemiddeling
2 medewekers
Impactmeting en resultaatsgericht werken.
Expertgroep CEBUD
1 medewerker

In 2020 waren er 3 overlegmomenten met
12 OCMW's, SPAAK, CEBUD en CAW.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van:
een draaiboek opstart
budgethulpverlening;
een draaiboek evalueren;
infofiches over verschillende vormen van
budgethulpverlening.
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