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1. Samenstelling en structuur 
 

1.1. Volledige ledenlijst van het samenwerkingsverband:  

 OCMW : 65 OCMW s binnen het werkgebied  

GENT DEINZE DEINZE 29742  €                     5.589,41  

    NAZARETH  11351  €                     2.133,19  

    ZULTE  15288  €                     2.873,07  

  GENT GENT 248242  €                   46.652,08  

    SINT-MARTENS-LATEM 8378  €                     1.574,48  

 REGIO    DE PINTE  10204  €                     1.917,64  

    DESTELBERGEN  17685  €                     3.323,54  

 GENT    LOCHRISTI  21779  €                     4.092,92  

    MELLE  11016  €                     2.070,24  

 EEKLO    MERELBEKE  23505  €                     4.417,29  

    OOSTERZELE  13420  €                     2.522,02  

    WACHTEBEKE  7282  €                     1.368,51  

    GAVERE  12529  €                     2.354,57  

  EEKLO ZELZATE  12491  €                     2.347,43  

    ASSENEDE  13942  €                     2.620,12  

    AALTER  19860  €                     3.732,29  

    NEVELE  11908  €                     2.237,87  

    EVERGEM  33926  €                     6.375,71  

    ZOMERGEM  8214  €                     1.543,66  

    LOVENDEGEM  9469  €                     1.779,51  

    EEKLO  20274  €                     3.810,09  

    KAPRIJKE 6318  €                     1.187,34  

    SINT-LAUREINS  6640  €                     1.247,85  

    WAARSCHOOT  7980  €                     1.499,68  

    MALDEGEM  23126  €                     4.346,07  

    KNESSELARE  8216  €                     1.544,03  

GENT OUDENAARDE OUDENAARDE  30248  €                     5.684,50  

    ZINGEM  7307  €                     1.373,20  

    WORTEGEM-PETEGEM  6275  €                     1.179,26  

    HOREBEKE 2058  €                        386,76  

 REGIO    KRUISHOUTEM  8117  €                     1.525,43  

 

  MAARKEDAL  6428  €                     1.208,01  

 AALST  RONSE RONSE  25403  €                     4.773,98  

    KLUISBERGEN  6446  €                     1.211,40  

 Zuid-Oost ZOTTEGEM ZOTTEGEM  25398  €                     4.773,04  

    SINT-LIEVENS-HOUTEM  9985  €                     1.876,48  

 VLAANDEREN   HERZELE  17224  €                     3.236,90  

    ZWALM  8045  €                     1.511,90  

    BRAKEL  14330  €                     2.693,03  

    LIERDE  6542  €                     1.229,44  

AALST GERAARDSBERGEN GERAARDSBERGEN  32629  €                     6.131,96  

AALST AALST AALST  81853  €                   15.382,62  
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    DENDERLEEUW 19069  €                     3.583,63  

    HAALTERT  17709  €                     3.328,05  

    LEDE  18030  €                     3.388,38  

    ERPE-MERE  19475  €                     3.659,93  

  NINOVE NINOVE  37295  €                     7.008,84  

GENT WETTEREN WETTEREN  24130  €                     4.534,75  

    WICHELEN  11374  €                     2.137,51  

    LAARNE  12290  €                     2.309,66  

AALST DENDERMONDE DENDERMONDE  44484  €                     8.359,87  

    BERLARE  14690  €                     2.760,69  

    ZELE  20762  €                     3.901,80  

    BUGGENHOUT  14237  €                     2.675,56  

    LEBBEKE 18397  €                     3.457,35  

SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS  72883  €                   13.696,89  

    HAMME  24436  €                     4.592,25  

 REGIO    WAASMUNSTER  10558  €                     1.984,16  

    SINT-GILLIS-WAAS  18876  €                     3.547,36  

 WAAS    STEKENE  17487  €                     3.286,33  

 DENDER   TEMSE  28889  €                     5.429,11  

    KRUIBEKE  16028  €                     3.012,14  

  BEVEREN BEVEREN  46752  €                     8.786,10  

GENT LOKEREN LOKEREN  39882  €                     7.495,02  

    MOERBEKE  6162  €                     1.158,02  

   

1454968 € 273.431,92 

 

De OCMW’s van de volledige regio werd gevraagd via een schrijven om hun 

deelname aan het samenwerkingsverband te willen formeel bevestigen.  

De formele bevestiging zal dan bij de evaluatie kunnen toegevoegd worden.  

Wanneer we terugkijken naar de voorbije projectperiodes is er geen enkel OCMW dat 

formeel weigert om mee deel uit te maken van het samenwerkingsverband.  

We merken wel dat verschillende OCMW’s  zich vanuit hun eigen 

samenwerkingsstructuren laten vertegenwoordigen in de stuurgroep.  

Gezien Oost-Vlaanderen 65 OCMW’s telt lijkt ons een effectieve stuurgroep van 65 

leden onwerkbaar, wat niet wil zeggen dat niet iedereen als lid beschouwd kan 

worden. Vergaderen met 75 organisaties lijkt ons in de praktijk moeilijk te realiseren. 

We zullen dan ook in de diverse groepen zoeken naar een alternatief. 

 Lijst erkende verenigingen waar armen het woord nemen  

 

1. De Moazoart 
         Adres: Krekelstraat 9 9160 Lokeren 
         Contact: Bert Reniers | 09/279.65.40 | 
bert.reniers@samenlevingsopbouw.be 

 

2. De Vrolijke Kring 
         Adres: Priestersstraat 38 9600 Ronse 

http://www.demoazoart.be/
mailto:bert.reniers@samenlevingsopbouw.be
http://www.devrolijkekring.be/
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         Contact: Lucile Delghust - Dessalle | 055/31.67.91 | 
devrolijkekring@skynet.be 

 

3. De Zuidpoort 
         Adres: Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 
         Contact: Steven Van Hemelryck | 09/245.09.05 | 
info@dezuidpoortgent.be 

 

4. PWO Wetteren 
         Adres: Molenstraat 9 9230 Wetteren 
         Contact: Lucia De Dycker | 0494/21.92.13 | info@pwo-wetteren.be 

5. SIVI vzw 
         Adres: Jos Verdegemstraat 19 9040 Gent 
         Contact: Ann Van Hoof | 09/228.56.11 | ann.vanhoof@vzwsivi.be 

 

6. Teledienst Ninove vzw 
         Adres: Oude Kaai 11 9400 Ninove 
         Contact: Walter Maes | 054/32.24.54 | info@teledienst-ninove.be 

 

7. Vierdewereldgroep "Mensen voor Mensen" 
         Adres: St.-Annalaan 41 9300 Aalst 
         Contact: Joke Steenhoudt | 053/78.36.60 | 
info@vierdewereldgroepaalst.be 

 

8. Welzijnsschakels Sint-Niklaas 
         Adres: Kleine Heimelinckstraat 17 9100 Sint-Niklaas 
         Contact: Betty Goossens | 03/777.05.34 | 
groepswerker.welzijnsschakels@gmail.com 

 

9. Wijkcentrum De Kring 
         Adres: Zuidmoerstraat 136/8 9900 Eeklo 
       Contact: Jan Matthys | 09/378.61.69 | info@wijkcentrumdekring.be 

 

10. Beweging van Mensen met laag Inkomen en Kinderen 

Nieuwebosstraat 3 
9000 Gent 
Tel.: 09 224 12 15 
E-mail: secretariaat@bmlik.be 
Website: www.bmlik.be 

11. Welzijnsschakel Ommekeer vzw(  wordt nu uitgenodigd ) 

Kloosterstraat 7 
9420 Erpe-Mere 
Tel.: 053 83 87 61 
E-mail: welzijnsschakelsommekeer@live.be 

 

mailto:devrolijkekring@skynet.be
http://www.dezuidpoortgent.be/
mailto:info@dezuidpoortgent.be
http://www.pwo-wetteren.be/
mailto:info@pwo-wetteren.be
http://www.vzwsivi.be/
mailto:ann.vanhoof@vzwsivi.be
mailto:info@teledienst-ninove.be
http://www.vierdewereldgroepaalst.be/
mailto:info@vierdewereldgroepaalst.be
mailto:groepswerker.welzijnsschakels@gmail.com
http://www.wijkcentrumdekring.be/
mailto:info@wijkcentrumdekring.be
mailto:secretariaat@bmlik.be
http://www.bmlik.be/
mailto:welzijnsschakelsommekeer@live.be
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 Andere organisaties die zijn opgenomen in Stuurgroep  

 

o Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland - 
o Samenlevingsopbouw Gent vzw Blaisantvest 70 , 9000 Gent 

o De Link vzw,     

 

 

1.2. Naam budgethouder:  

 

 

Vzw CAW Oost- Vlaanderen is budgethouder van het samenwerkingsverband. 

CAW Oost-Vlaanderen werkt vanuit 1 bestuur en vanuit 3 regios:  

 Regio Aalst-Zuid Oost Vlaanderen  

 Regio Gent –Eeklo 

 Regio Waas en Dender  

      

Het samenwerkingsverband bestaat uit 4 regionale stuurgroepen georganiseerd 

vanuit de 3 regio’s.. De voorzitters van de regio’s komen op niveau Oost-

Vlaanderen samen met de coördinator CAW Oost-Vlaanderen bevoegd voor het 

thema Schuldhulpverlening in een provinciale stuurgroep..  

In 2014 wordt in de regionale stuurgroepen de vertegenwoordiging vanuit OCMW 

en derde organisaties in de provinciale stuurgroep vastgelegd.  
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2. Visie en missie  

 
In de voorbije projectperiode werd in de diverse stuurgroepen visie en missie 

besproken.  

Om te kunnen komen tot 1 visie en missie voor het volledige 

samenwerkingsverband moet er in het huidige werkjaar  een proces worden 

afgelegd in de diverse regionale stuurgroepen. 

Uit respect voor het werk in de afgelopen periode kozen we ervoor om  de vanuit 

de regio’s geformuleerde missie en visie hier weer te geven.  

 

2.1. Regio Aalst – Zuid-Oost-Vlaanderen 

 

Missie  

Het schuldhulpverleningsaanbod in onze regio is divers. Met de ontwikkeling van het 

BIZ project streven wij naar een kwalitatief, toegankelijk en gelijkvormig aanbod 

waarin ook plaats is voor de stem van de cliënt. 

 

Visie 

Hiertoe willen wij ook regionale en intersectorale samenwerking organiseren en 

promoten, rond drie pijlers: 

- Preventie 

- Kwaliteitsverbetering 

- Nieuwe methodieken (groepswerk) 

We willen gemeenschappelijke preventie-initiatieven ontwikkelen en realiseren, 

bestaande goede praktijken en materialen bekendmaken en verspreiden. 

We wensen inhoudelijke en methodische samenwerking te realiseren en te promoten 

via interne vormingen, supervisie en intervisie. 

Door de ontwikkelen van nieuwe methodische kaders (groepswerk) en het 

rechtstreeks betrekken van de gebruikers (groepswerk, ervaringsdeskundigen) wordt 

ook het doelpubliek van onze hulpverlening rechtstreeks betrokken. 

Beleidssignalering wordt een vast agendapunt op de vergaderingen van de 

stuurgroep, waardoor resultaten en bemerkingen kunnen teruggekoppeld worden 

naar lokale, regionale en Vlaamse overlegstructuren. 

 

2.2. Regio Waas en Dender  

Regio Dendermonde  

Missie 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde staat voor de samenwerking tussen de tien 

OCMW’s, het CAW en de Welzijnsschakels van het bestuurlijk arrondissement 

Dendermonde die een gezamenlijke gedragenheid hebben inzake 

schuldhulpverlening en -preventie. 
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De schuldhulpverlening wordt in dit kader aanzien als een hulpverleningsaanbod 

waarin de cliënten en de hulpverleners evenwaardige partners zijn. De hulpverlening 

gaat uit van de eigen krachten en verantwoordelijkheden van de cliënt door de minst 

ingrijpende maatregel toe te passen, waardoor  het principe van zelfredzaamheid van 

de hulpvrager in de mate van het mogelijke wordt gewaarborgd. 

De finale doelstelling betreft het bereiken en sterker maken van de burgers met (een 

verhoogd risico op) schuldoverlast uit de regio Dendermonde. 

 

Visie 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde gaat voor objectivering en afstemming van de 

betrokken organisaties, rekening houdend met de plaatselijke eigenheid en ingezette 

middelen van iedere organisatie afzonderlijk. 

Er wordt gestreefd naar een betere toegankelijkheid, bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van kwalitatieve, integrale budget- en schuldhulpverlening. 

Het empowermentprincipe wordt in de mate van het mogelijke nagestreefd. De 

hulpverlening is gericht op het versterken van individuen en gezinnen in het omgaan 

met budget en schuldoverlast. De minst ingrijpende maatregel wordt gehanteerd 

zodat het principe van zelfredzaamheid mogelijk is. 

Er gaat aandacht naar het deskundiger maken van hulpverleners inzake 

schuldhulpverlening. 

Er wordt gezocht  naar goede nazorginitiatieven om (herval in) schuldoverlast te 

voorkomen. Dit gaat gepaard met het verwerven van inzichten in het ontstaan van de 

schuldproblematiek. 

 

Het draagvlak met betrekking tot schuldhulpverlening en -preventie zal verder 

uitgebouwd en geoptimaliseerd worden. 

 

Regio Waasland 

Missie naar de bevolking 

De burger is in staat om op een menswaardige wijze te leven binnen de 

maatschappij. Hij beheert hierbij zijn eigen financiën en gaat slechts leningen aan 

waarbij hij duidelijk weet heeft dat hij ze achteraf probleemloos kan terugbetalen. Men 

beschikt dus over de nodige budgettaire inzichten en vaardigheden om zijn budget op 

korte, middellange en lange termijn te kunnen overschouwen/beheren. Indien de 

burger om de één of andere reden er niet in slaagt om een gezonde  balans in zijn 

financiële huishouding te hanteren, heeft hij kennis van de regionale diensten die hij 

op dat terrein kan contacteren. 

Missie naar de hulpverlening  

De hulpverlener binnen de financiële hulpverleningswereld ziet zichzelf als coach in 

het ganse hulpverleningstraject. De hulpverlening gaat uit van de krachten van de 

burger (cliënt) en start van daaruit met de minst ingrijpende maatregel, waardoor het 

principe van de zelfredzaamheid van de hulpvrager zo goed als mogelijk 

gewaarborgd wordt. 

Daarnaast is de financiële hulpverlener in staat om belemmeringen die casus-

overstijgend zijn te melden aan zijn organisatie die het desgevallend doorgeeft aan 
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‘Budget In Zicht’ dat verder onderzoekt welke (signaal)mogelijkheden hier van 

toepassing zijn. 

 

Missie naar de intermediairs 

De hulpverleners die zelf een hulpverleningstraject met de hulpvrager afleggen 

kunnen op de expertise van de financiële hulpverleners/schuldbemiddelaars beroep 

doen. Daarnaast kan beroep gedaan worden op de projectmedewerker van ‘Budget 

In Zicht’ om vormingspakketten uit te werken die door de projectmedewerker of door 

de aanvrager zelf kunnen gegeven worden. Intermediairs – bijvoorbeeld  

onderwijsinstanties, werkgevers, enzovoort – die ervaren dat mensen hun financiële 

draagkracht in het gedrang komt, kunnen dit gericht bevragen en als dusdanig gericht 

doorverwijzen. 

 

Visie 

We gaan uit van het algemene krachtenmodel van de cliënt en willen in onze 

hulpverlening het empowermentsprincipe zoveel als mogelijk nastreven. 

Binnen de schuldhulpverlening hanteren we een integrale kijk op de mens, alle 

levensdomeinen worden in kaart gebracht en de financiële problemen worden hierbij 

niet geïsoleerd. De mate waarin elke dienst integraal werkt hangt af van de 

mogelijkheden van de dienst. We houden rekening met de context van waaruit elke 

dienst van ‘Budget In Zicht’ in eigen regio dient te werken. 

‘Budget In Zicht’ heeft de bedoeling om inspirerend te zijn, kansen te bieden om de 

eigen blik op het hulpverleningsveld te verruimen, maar heeft niet de intentie om 

bevoogdend te zijn of op te treden indien partners er een andere visie op nahouden. 

We hanteren steeds de minst ingrijpende maatregel binnen de hulpverlening, omwille 

van ons streven naar de ‘onafhankelijkheid/zelfredzaamheid‘ van onze cliënt. 

 

 

 

2.3. Regio Gent-Eeklo 

 

Missie 

Het samenwerkingsverband draagt bij tot en faciliteert een toegankelijke en 

kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening en werkt preventieve acties uit om 

schulden te voorkomen binnen de regio Gent-Eeklo en dit op basis van de ontvangen 

signalen van de leden van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

brengt ontvangen signalen van de leden van het samenwerkingsverband samen, 

toetst deze af bij de verschillende partners van het samenwerkingsverband en 

signaleert via de bestaande kanalen indien hier op regionaal niveau via eigen acties 

geen antwoord kan geboden worden. 

 

Visie 

We weten dat schulden verschillende oorzaken kunnen hebben en verschillende 

doelgroepen kunnen treffen. We stellen vast dat schulden steeds verder toenemen 

zoals o.a. blijkt uit de berichten van de kredietcentrale.  Inzetten op kwaliteitsvolle 

budget- en schuldhulpverlening, preventie en signalering is daarom van groot belang 
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maar dient binnen een bepaalde visie te gebeuren. De visie zoals in onderstaande 

tekst beschreven willen we dan ook binnen ons samenwerkingsverband hanteren.  

 

Kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening 

We organiseren met het samenwerkingsverband een toegankelijke, cliëntgerichte en 

integrale budget- en schuldhulpverlening met als doelstelling personen in staat te 

stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam 

budgetmanagement. 

 

Wenselijke preventie  

Voor de definitie van preventie doen wij een beroep op de definitie zoals omschreven 

door professor Nicole Vettenburg: “Preventie omvat de initiatieven die doelbewust 

en systematisch anticiperen op risicofactoren.  

Preventie omvat initiatieven, dus activiteiten van mensen en niet omstandigheden of 

omgevingsfactoren. Preventie gebeurt doelbewust en dus gaat het om initiatieven 

die doelbewust worden opgezet om een probleem te voorkomen of een goede 

situatie te behouden en niet om initiatieven die dit als neveneffect hebben. Het betreft 

initiatieven die gepland zijn en niet toevallig of occasioneel gebeuren.  Anticiperen 

betekent dat een verband moet kunnen gelegd worden tussen de aanwezigheid van 

bepaalde factoren en omstandigheden en anderzijds de afwezigheid van de 

gewenste situatie.  Hierbij is het belangrijk om de risicofactoren goed af te bakenen 

en te omschrijven. Ook hun beïnvloeding op het niet komen tot de gewenste situatie 

moet omschreven worden.  

 

De preventie doelt eveneens op zowel algemene als individuele preventie. Dit 

betekent dat er zowel initiatieven worden opgezet die meer duurzame, structurele en 

cliëntoverstijgende oplossingen proberen te realiseren ten behoeve van een ruime 

doelgroep, de zogenaamde algemene preventie. Daarnaast willen we ook initiatieven 

nemen die doelbewust en systematisch een probleem voorkomen t.a.v. (een) 

aanwijsbare identificeerbare perso(o)n(en) of werken aan individuele preventie. Ook 

willen we inzetten op initiatieven die expliciet anticiperen op risicofactoren en waarbij 

er dus nog geen sprake is van een acuut probleem dat verbonden is aan deze 

risicofactoren. We spreken hierbij van primaire preventie. Echter willen we ook 

inzetten op secundaire en tertiaire preventie. Hierbij zijn de risicofactoren wel al 

duidelijker of zijn er indicaties dat er een probleem in aantocht is (secundaire 

preventie) of kunnen we reeds stellen dat het probleem zich reeds duidelijk 

gemanifesteerd heeft (tertiaire preventie). (Alsof dit nog niet voldoende is moet de 

preventie ook wenselijk zijn en moet zij daarom 5 dimensies omvatten. Deze 

dimensies vormen dan ook de toetssteen om te zien of de preventie voldoende 

wenselijk is en dit kan gebeuren aan de hand van de bijhorende vraagstelling per 

dimensie. De dimensies zijn:  

 

Radicaliteit: dit wijst op de ‘wenselijkheid’ om problemen steeds vroeger te trachten 

te voorkomen. Vraag: Is het probleem zo vroeg mogelijk aangepakt?  

 

Offensiviteit: dit wijst op het uitbreiden van keuzemogelijkheden of handelingsruimte 

te geven aan de doelgroep door de actie die ondernomen wordt in plaats van deze te 
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beperken of te controleren . Vraag: bieden we nieuwe initiatieven aan en stimuleren 

we het stellen van ander gedrag bij de doelgroep?  

 

Integraliteit: dit betekent dat er zowel persoonsgericht als structuurgericht wordt 

gewerkt. We werken met andere woorden zowel op individuele als op 

omgevingsfactoren. Vraag: Welk deel van de actie is persoonsgericht en streeft 

verandering na bij het individu en welk deel is structuurgericht en is gericht op 

omgevingsfactoren zoals familie, school, wetgeving,… 

 

Participatie: het is belangrijk dat er een maximale participatie is van de doelgroep en 

dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Vraag: in welke fase(s) van het initiatief werd de 

doelgroep betrokken of zijn er factoren die dit bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt 

hebben?  

 

Democratisch karakter: dit wijst er op dat we binnen elk initiatief zo breed mogelijk 

werken en niemand wordt uitgesloten. Dit belet wel niet dat bij een bepaald initiatief 

een doelgroep kan afgebakend worden. Vraag: bereiken we met het initiatief iedereen 

en hebben we bij afbakening van een doelgroep dit weloverwogen en bewust 

gedaan? ) 

 

Signalering  

Om een kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening en goede preventie initiatieven 

te kunnen nemen is het van belang om signalen te ontvangen vanuit de praktijk. 

Werken rond het ontwikkelen van een preventieve reflex bij de budgethulpverleners 

van de regio is hierbij dan ook van belang. Deze hulpverleners botsen in hun 

dagdagelijkse praktijk en rechtstreeks contact met cliënten op allerhande problemen 

waar een preventief initiatief kan uit voortkomen.  Het is dan ook van belang dat deze 

gesignaleerd en verzameld worden en van daaruit op basis van een grondige 

probleemanalyse en formulering tot een initiatief en strategiebepaling kan gekomen 

worden. We willen hierbij niet voorbij gaan aan allerhande initiatieven die nu reeds 

genomen zijn rond signalering en reeds bestaande kanalen rond signalering 

gebruiken. 
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3. Strategische en operationele doelstellingen met  

indicatoren per doelstelling  vanuit de regio. 

 

3.1. Regio Aalst- Zuid-Oost-Vlaanderen 

 

3.1.1. Uitwerken en uitvoeren van preventieve acties  

Strategische doelstelling  

Het BIZ - samenwerkingsverband  neemt en ondersteunt preventie-initiatieven 

die tot doel hebben schuldenlast te voorkomen. 

  

Operationele doelstellingen 

 De werking van de Stuurgroep BIZ is geconsolideerd 

 Het preventiemateriaal is bekend bij alle partners die in de BIZ Stuurgroep 

zetelen: OCMW, CAW en Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen. 

 Het BIZ samenwerkingsverband ontwikkelt een gezamenlijk initiatief in het 

kader van de deelname aan de Dag Zonder Krediet 

 Scholen en middenveldorganisaties kennen het aanbod van de 

preventiewerker 

Indicatoren: 

 Agenda en verslaggeving van de bijeenkomsten van de Stuurgroep 

 Aantal keer dat materiaal wordt aangekocht/uitgeleend 

 Agenda, verslaggeving en evaluatie op de stuurgroep van het initiatief ‘Dag 

zonder Krediet (DZK)’ 

 Lijst van de partners die materialen ontvangen hebben voor de DZK 

 Persverslagen DZK 

 Aantal keer dat de preventiemedewerker werd ingezet voor vormingen aan 

scholen/middenveldorganisaties 

 Verslaggeving en evaluatie van de Stuurgroep m.b.t. de vormingen. 

 Lijst van de scholen/middenveldorganisaties die gecontacteerd/bereikt 

werden. 

 

 

3.1.2. Kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en –preventie 

 

Strategische doelstelling 

Het BIZ samenwerkingsverband faciliteert kwaliteitsvolle schuldhulpverlening 

door het organiseren van een regionaal leernetwerk. 

 

Operationele doelstelling 

 Er is een leernetwerk actief dat minimaal twee interne leermomenten 

(vorming, supervisie/intervisie) per jaar organiseert 
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Indicatoren 

 Realisatie van en verslaggeving over de respectievelijke 

vormingen/intervisies. 

 

Strategische doelstelling: 

 Het BIZ samenwerkingsverband organiseert een groepsemancipatorisch 

traject met generatiearmen. 

 

Operationele doelstelling 

 De bestaande pilootwerking “Binnenste Buiten”  in Aalst in samenwerking met 

de Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen “Mensen Voor Mensen” wordt 

gecontinueerd. 

 Er is een groepstraject met generatiearmen opgestart in minstens vier nieuwe 

gemeenten 

 

Indicatoren: 

 Verslaggeving van de samenkomsten 

 Realisatie publicatie 

 Verslaggeving van de samenkomsten 

 Realisatie publicatie 

 Realisatie studiedag 

 

3.2. Regio  Waas en Dender  

 

Regio Dendermonde 

 

3.2.1.  Samenwerking met de betrokken actoren 

 

Strategische doelstelling  

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde bestendigt haar werking door de 

samenwerking met de verschillende betrokken actoren te behouden en/of uit 

te breiden. 

 

Operationele doelstellingen 

 Minstens vier keer per jaar wordt er door de projectverantwoordelijke ‘Budget 

In Zicht’ regio Dendermonde een overleg georganiseerd met de leden – tien 

OCMW’s, het CAW, de welzijnsschakels van het bestuurlijk arrondissement 

en het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde – van de stuurgroep om de 

krijtlijnen uit te tekenen voor een vlotte, duurzame en vooruitstrevende 

samenwerking in het kader van schuldhulpverlening en –preventie. 

 De doelstellingen die vanuit de stuurgroep ‘Budget In Zicht’ regio 

Dendermonde worden geformuleerd, worden op regelmatige basis – tijdens 
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de overlegmomenten van het Vlaams Centrum Schuldenlast –  afgestemd met 

het Vlaams Centrum Schuldenlast dat hierin een begeleidende rol opneemt. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde werkt 

samen met andere projecten die georganiseerd worden.  

 De projectverantwoordelijken en de projectleider ‘Budget In Zicht’ regio 

Dendermonde en regio Waasland gaan tweewekelijks in overleg om de stand 

van zaken te bespreken voor beide regio’s en om gelijklopende acties af te 

stemmen. De evolutie naar 1 stuurgroep voor regio Waas en Dender  wordt 

voorbereid. 

 

Indicatoren 

 Verslaggeving stuurgroep  

 Deelname overleg VCS  

 Overleg tussen Budget In Zicht’ regio Dendermonde en Waasland . 

 

 

3.2.2. Kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en -preventie 
 

 Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde werkt samen met de betrokken actoren 

aan kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en -preventie vanuit het 

empowermentprincipe. 

 

Operationele doelstellingen 

 Rekening houdend met de plaatselijke eigenheid en ingezette middelen van 

iedere organisatie werkt ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde permanent aan 

objectivering en afstemming teneinde de samenwerking op het terrein te 

vergroten in het kader van kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en -preventie. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde zet in op het deskundiger maken van 

medewerkers in de schuldhulpverlening door middel van een jaarlijks 

vormingsaanbod dat afgestemd is op de noden en behoeften van de 

betrokken actoren. 

 Er wordt vanuit ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde permanent gewerkt aan 

toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatieve en 

integrale schuldhulpverlening teneinde gezinnen en personen sterker te 

maken in het omgaan met budget en schuldoverlast.  

 ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde blijft zoeken naar effectieve methoden 

en middelen ter verbetering van de schuldhulpverlening om deze vervolgens 

te introduceren in de praktijk met het oog op het voorkomen van herval in 

schuldoverlast. 

 

Indicatoren 

 Deelname aan lerend netwerk  

 Gebruik van inventaris regio –aantal actualisaties  
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3.2.3. Samenwerking met arbeidsrechtbank 

 

 

Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde streeft ernaar om det samenwerking met 

de arbeidsrechtbank te behouden en stappen te zetten naar uitbreiding met 

regio Waasland. 

 

Operationele doelstellingen 

 Tweejaarlijks wordt er een overleg georganiseerd tussen de 

projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde en de 

arbeidsrechtbank van Dendermonde met als uitgangspunt het toezien op de 

kwaliteit van de collectieve schuldenregelingen vanuit de regio Dendermonde. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde fungeert als 

brug tussen de gerechtelijke schuldhulpverlening en de schuldhulpverlening 

aangeboden door het welzijnswerk. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde streeft naar 

een samenwerking met de projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio 

Waasland inzake  de mogelijkheden tot uitbreiding van het overleg met de 

arbeidsrechtbank Sint-Niklaas. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde neemt deel 

aan de overlegmomenten georganiseerd door de arbeidsrechtbank van 

Dendermonde en brengt verslag uit aan de stuurgroep. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde houdt de 

stuurgroep op de hoogte van de ontvangen informatie de wetgeving van de 

arbeidsrechtbank Dendermonde. 

 

Indicatoren 

 Verslag overleg met AR  

 Aantal overleggen tussen de projectverantwoordelijken van Waas en Dender 

 Verslagen stuurgroep  

 

 

3.2.4.  Preventie-initiatieven 
 

          Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde richt zich bij het uitbouwen van 

preventie-initiatieven op kinderen en jongeren via het onderwijs. 

 

Operationele doelstellingen 

 ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde gaat in overleg met de lokale 

overlegplatforms aangezien acties veel efficiënter kunnen uitgewerkt worden 

met actoren die de doelgroep – kinderen en jongeren – kennen of deel 

uitmaken van deze doelgroep. 
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 ‘’Budget In Zicht’ regio Dendermonde werkt permanent verder aan het 

uitwerken van een degelijk preventiebeleid dat voldoet aan het vooropgesteld 

wettelijk kader. 

 

Indicatoren 

 Verslaggeving Stuurgroep  

 Uitgewerkte acties . 

 

 

3.2.5.  Signaleren en sensibiliseren 

 

 Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde doet aan signalering en sensibilisering. 

 

Operationele doelstellingen 

 Met behulp van de stuurgroep ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde op 

regelmatige basis de tekorten in aanbod en behoefte van de doelgroep 

signaleren aan de bevoegde instanties. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Dendermonde zet zich in om de ruime bevolking op 

regelmatige basis te sensibiliseren voor de schuldenproblematiek. 

 

 Indicatoren 

 Aantal signalen besproken op Stuurgroep . 

 deelname aan de ‘Dag Tegen Armoede’. 

 deelname aan de ‘Dag Zonder Krediet’  

 

Regio Waasland  

3.2.6..Samenwerking met de betrokken actoren 

 

     Strategische doelstelling  

Budget In Zicht’ regio Waasland bestendigt haar werking door de  samenwerking    

met de verschillende betrokken actoren te behouden en/of uit te breiden. 

 

Operationele doelstellingen 

 Zes keer per jaar wordt er door de projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio 

Waasland een overleg georganiseerd met de leden – zeven OCMW’s, het CAW 

en de verenigingen van het netwerk tegen armoede, met name De Moazoart en 

de Welzijnsschakel Sint-Niklaas – van de stuurgroep om de krijtlijnen uit te 

tekenen voor een vlotte, duurzame en vooruitstrevende samenwerking in het 

kader van schuldhulpverlening en -preventie.  

 De doelstellingen die vanuit de stuurgroep ‘Budget In Zicht’ regio Waasland 

worden geformuleerd, worden op regelmatige basis – tijdens de voorziene 

overlegmomenten georganiseerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast – 

afgestemd met het Vlaams Centrum Schuldenlast die bevoegd is om hierin een 

begeleidende rol op te nemen. 
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 De projectleider van ‘Budget In Zicht’ regio Waasland en regio Dendermonde 

participeert op regelmatige momenten in de overkoepelende stuurgroep die werd 

opgericht in het CAW Oost-Vlaanderen om verfijning op basis van inspiratie bij de 

andere samenwerkingsverbanden binnen Oost-Vlaanderen mogelijk te maken. 

 De projectverantwoordelijken en de projectleider ‘Budget In Zicht’ regio 

Waasland en regio Dendermonde gaan tweewekelijks in overleg om de stand 

van zaken betreffende het project te bespreken voor beide regio’s en om de 

gelijklopende acties op elkaar af te stemmen. De evolutie naar 1 stuurgroep voor 

regio Waas en Dender  wordt voorbereid. 

 

Indicatoren 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Waasland organiseert zes keer 

per jaar een vergadering voor de leden van de stuurgroep. 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Waasland neemt deel aan de 

overlegmomenten die worden georganiseerd door het Vlaams Centrum 

Schuldenlast. 

 De projectleider van ‘Budget In Zicht’ regio Waasland en regio Dendermonde 

neemt deel aan de overlegmomenten georganiseerd binnen het CAW Oost-

Vlaanderen. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland en regio Dendermonde organiseren 

tweewekelijks een overleg. 

 

3.2.7.  Kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en -preventie 

 

Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Waasland werkt samen met de betrokken actoren aan 

kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en -preventie vanuit het empowermentprincipe.  

 

Operationele doelstellingen 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland gaat een samenwerking uitbouwen met Leerpunt 

Sint-Niklaas om vanaf september 2014 te starten met budgettraining in de 

deelgemeenten, in het kader van het verhogen van basisvaardigheden en -

inzichten bij cliënten waardoor ze op een zelfstandige wijze hun eigen financieel 

budget kunnen beheren. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland gaat vanuit het empowermentprincipe de 

kwaliteit in de financiële hulpverlening aan een constant kritisch oog onderwerpen 

door het jaarlijks vormingsaanbod voor de betrokken actoren te verhogen. Er 

wordt vanuit ‘Budget In Zicht’ regio Waasland permanent gewerkt aan het 

laagdrempeliger, zichtbaarder en aantrekkelijker maken van kwalitatieve en 

integrale schuldhulpverlening teneinde gezinnen en personen sterker te maken in 

het omgaan met budget en schuldoverlast.   

 

Indicatoren 

 De projectverantwoordelijke ‘Budget In Zicht’ regio Waasland organiseert overleg 

en werkt een draaiboek uit voor de samenwerking met de OCMW’s en de 

groepswerker vanuit Leerpunt inzake budgettraining in groep. 
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 Vervolg en tot stand brengen van lerende netwerken over kwalitatieve 

schuldhulpverlening voor medewerkers in (schuld)hulpverlening door ‘Budget In 

Zicht’ regio Waasland. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland zal de bevolking bevragen met het doel de 

kwalitatieve en integrale schuldhulpverlening laagdrempeliger, zichtbaarder en 

aantrekkelijker te maken. 

 

 

3.2.8. Preventie-initiatieven gericht op (kwetsbare) jongeren 
 

Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Waasland richt zich bij het uitbouwen van preventie-

initiatieven op jongeren, meer specifiek kwetsbare jongeren. 

 

Operationele doelstellingen 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland gaat in overleg met groepen, organisaties die 

jongeren – meer specifiek kwetsbare jongeren – bereiken om (kwetsbare) 

jongeren via het aanreiken van lessenpakketten meer tools aan te leren in het 

omgaan met budget. 

 Budget In Zicht’ regio Waasland geeft in 2014 bijzondere aandacht aan tertiaire 

preventie om terugval bij jongeren met een schuldenproblematiek te voorkomen. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland werkt permanent verder aan het uitwerken van 

een degelijk preventiebeleid dat voldoet aan het vooropgesteld wettelijk kader. 

 

 

Indicatoren 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland engageert zich om in samenwerking met de 

betrokken organisaties bruikbare vormingspakketten te ontwikkelen en te 

implementeren in de lesprogramma’s. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland organiseert vergadermomenten met 

intermediairs. 

 

3.2.9. Signaleren en sensibiliseren 

 

Strategische doelstelling 

‘Budget In Zicht’ regio Waasland doet aan signalering en sensibilisering. 

 

Operationele doelstellingen 

 Met behulp van de stuurgroep ‘Budget In Zicht’ regio Waasland worden op 

regelmatige basis de steeds terugkerende knelpunten die de hulpverlening 

bemoeilijken en die het individueel cliëntniveau overstijgen gesignaleerd  aan de 

meest bevoegde instanties die op dat terrein actief zijn. 

 De signaleringsfunctie van ‘Budget In Zicht’ regio Waasland wordt telkenmale       

geagendeerd op de vergaderingen van de stuurgroep om de thema’s en de 

uitwerking van signaleringen concreet te maken. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland zet zich jaarlijks in voor het tot stand brengen 

van een informatiecampagne voor het Waasland om mensen bewust te maken 
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van hun bestedingspatroon en de impact van kredieten op korte en lange termijn, 

op deze manier ervoor te zorgen dat hun financiële balans in evenwicht komt/blijft. 

 ‘Budget In Zicht’ regio Waasland zet zich in voor de bekendmaking van de 

signaleringsmogelijkheid aan de hulpverleners in de diverse sociale diensten rond 

financiële hulpverlening  

 

Indicatoren 

 Verslaggeving stuurgroep Budget inzicht  

 signalen besproken op stuurgroep   

 deelname aan de ‘Dag Zonder Krediet’  

 

3.3.  Regio Gent-Eeklo 

 

3.3.1. Een toegankelijke budgethulpverlening door een eenvormige 

communicatie 

 

Strategische doelstelling 

Het samenwerkingsverband organiseert een toegankelijke budgethulpverlening door 

eenvormige communicatie op maat van de toekomstige gebruikers van de 

dienstverlening via verschillende communicatiekanalen 

 

Operationele doelstellingen 

 Het samenwerkingsverband zorgt voor duidelijke en eenvoudige informatie gericht 

en op maat van cliënten en toekomstige cliënten aangaande de dienstverlening 

van de diensten budget- en schuldhulpverlening van de OCMW’s en het CAW in 

de regio. 

 Het samenwerkingsverband onderzoekt en gebruikt verschillende 

communicatiekanalen om de informatie aangaande de dienstverlening over de 

regio te verspreiden. 

 Het samenwerkingsverband onderzoekt en gebruikt andere en nieuwe kanalen 

om als mogelijke nieuwe cliënt in contact te komen met de diensten budget- en 

schuldhulpverlening. 

 

Indicatoren 

 De goedkeuring van OCMW Gent om folder te gebruiken mits bronvermelding   

 De bestaande herwerkte folder met aangepaste layout  

 Verslag van overleg met de potentiële gebruikers en dit via de emancipatorische 

werking van OCMW Gent en via andere kanalen 

 Een nieuwe folder is beschikbaar. 

 Verslag van de stuurgroep waarin de verdeelsleutel is bepaald rond de 

verspreiding van de folder en de verdeling van de middelen. 

 De folder is beschikbaar bij de verschillende diensten budget- en 

schuldhulpverlening in de regio Gent-Eeklo. 
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 Het tekstmateriaal en de begrippen uit de folder worden beschikbaar gesteld aan 

de partners van het samenwerkingsverband om te gebruiken op de verschillende 

websites van de diensten budget- en schuldhulpverlening in de regio Gent-Eeklo. 

 Aantal bijeenkomsten van de werkgroep online hulpverlening met aantal 

deelnemers en verslaggeving.  

 Uittesten op de website van een partner van het project van vormen van online 

hulpverlening met een evaluatieverslag. 

3.3.2. Faciliteren van een kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening 

 

    Strategische doelstelling 

Het samenwerkingsverband faciliteert een kwaliteitsvolle budget- en        

schuldhulpverlening. 

 

   Operationele doelstellingen 

  Het samenwerkingsverband werkt verschillende ontmoetingsplaatsen uit waar de    

budgethulpverleners van de verschillende diensten elkaar kunnen ontmoeten en 

hierdoor ervaringen en kennis kunnen uitwisselen met het oog op de 

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. 

 Het samenwerkingsverband bouwt het bestaande leernetwerk verder uit om vorming 

zowel rond juridische, technische thema’s, rond methodiek  als vorming rond de 

leefwereld van de armen aan te bieden.  

 Het samenwerkingsverband beoogt via deze ontmoetingsplaatsen en vormingen de 

visie rond personen zelf in staat te stellen  om zelf verantwoordelijkheid te (leren) 

dragen voor hun duurzaam budgetmanagement in het kader van het 

begeleidingsproces, te introduceren binnen de verschillende diensten en hun 

medewerkers.  

 Het samenwerkingsverband werkt aan een positieve en respectvolle houding ten 

aanzien van mensen in armoede bij budget- en schuldhulpverleners die met hen in 

aanraking komen. 

 

Indicatoren 

 4 intervisiebijeenkomsten per jaar met een vaste groep van budgethulpverleners 

begeleid door eigen personeel en externe intervisoren. 

 Minimaal 1 vormingsmoment per jaar vanuit een casusbespreking rond een 

juridisch thema gegeven door een jurist van het OCMW Gent. 

 1 vormingsmoment per jaar rond de leefwereld van de armen gegeven door een 

externe organisatie. 

 Uitnodiging tot deelname aan de intervisies en vormingsmomenten 

 Deelnemerslijst van de intervisies en vormingsmomenten met naam van de 

deelnemers en organisatie waarbinnen deze deelnemer werkt 
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3.3.3. Uitwerken en uitvoeren van preventieve acties 

 

 Strategische doelstelling 

Het samenwerkingsverband werkt en voert preventieve acties uit om schulden te 

voorkomen bij de inwoners van de regio Gent-Eeklo. 

 

Operationele doelstellingen 

 Het samenwerkingsverband werkt aan primaire preventie door zich te richten 

naar de jongeren die op het punt staan om op eigen benen te gaan staan en 

hen te sensibiliseren en te informeren over het thema budgetteren. 

 Het samenwerkingsverband werkt aan primaire preventie naar de algemene 

bevolking door overkoepelende preventie initiatieven op Vlaams niveau 

binnen de eigen regio te verspreiden en bekend te maken via de partners van 

het samenwerkingsverband.  

 Het samenwerkingsverband werkt aan tertiaire preventie door het organiseren 

en uitwerken van nazorg en hervalpreventie bij cliënten van de verschillende 

diensten budget- en schuldhulpverlening van de regio. 

 Het samenwerkingsverband werkt aan primaire, secundaire en tertiaire 

preventie door het ontwikkelen van tools gericht aan de algemene bevolking 

of specifieke doelgroepen. 

 

Indicatoren 

 Promotiemateriaal om de vorming bekend te maken aan scholen. 

 Adressenlijst en contactgegevens van de scholen en contactgegevens van 

leerkrachten die reeds de vorming volgden. 

 Aantal gegeven vormingen met aantal bereikte leerlingen. 

 Aantal vormingen die werden gegeven in samenwerking met het lokale 

OCMW. 

 Verslag stuurgroep met verdeelsleutel aantal vormingen. 

 Evaluatieverslagen ingevuld door leerlingen en leerkrachten na de vorming. 

 Draaiboek vorming school is out met vormingsmateriaal. 

 Uitgeschreven aanmoedigingsbeleid tot samenwerking met OCMW’s.  

 Aantal bijeenkomsten van de werkgroep groepswerk met aantal deelnemers 

en verslaggeving. 

 Draaiboek en gebruikt werkmateriaal om het groepswerk te geven. 

 Bijeenkomsten groepswerk in 2014 als testfase met aantal deelnemers 

 Infomateriaal groepswerking en oproep tot deelname bij de partners 

 Verslag stuurgroep met verdeelsleutel rond aantal haalbare groepswerkingen 

op jaarbasis en verdeling over de partners in verslag stuurgroep 

 Verslag overleg met emancipatorische werking OCMW Gent rond afstemming 

van hun groepswerking 

 Het bord ‘methodiek visualisatie huishoudelijk budget’ is ontwikkeld. 

 De methodiek wordt verdeeld over de partners van het 

samenwerkingsverband en is bij deze partners beschikbaar.  
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 Aantal bijeenkomsten van de werkgroep methodiek visualisatie huishoudelijk 

budget met aantal deelnemers en verslaggeving. 

 Bestaand promomateriaal van de Dag zonder krediet wordt verdeeld onder de 

partners van het samenwerkingsverband en is daar beschikbaar. 

 Uitgewerkt voorstel rond hoe er binnen de regio overkoepelende initiatieven 

zo best mogelijk verspreid kunnen worden. 

 Uitgewerkt stappenplan afbouw dossier.  

 Aantal bijeenkomsten van de werkgroep stappenplan met aantal deelnemers 

en verslaggeving. 

 Verslag overleg met Vlaams centrum schuldenlast tot publicatie van het 

stappenplan in het handboek schuldbemiddeling. 

 Evaluatieverslag van het gebruik van de budgetmap en de budgetmap online 

na bevraging bij de verschillende partners. 

 Aanpassingen aan de budgetmap en de budgetmap online op basis van de 

ontvangen feedback van de gebruikers. 

 Het draaiboek budgetcoach is beschikbaar bij de verschillende partners. 

 

3.3.4.Signalering 

 

Strategische doelstelling  

Het samenwerkingsverband signaleert knelpunten via de bestaande kanalen. 

  

Operationele doelstellingen 

 Het samenwerkingsverband werkt aan een preventieve reflex en het geven van 

signalen bij de verschillende budget- en schuldhulpverleners. 

 Het samenwerkingsverband zorgt voor een kanaal om signalen te verzamelen en 

ook via bestaande kanalen door te geven wanneer zijzelf hier op regionaal niveau 

geen antwoord kan bieden. 

 

Indicatoren 

 Verslaggeving van de vergaderingen van de stuurgroep waarin de besproken 

signalen worden vermeld.  

 Formulering en oplijsting van de signalen en doorgeven van de signalen via de 

bestaande kanalen. 

 Vermelding van de doorgegeven signalen in verslaggeving zoals bijvoorbeeld 

de signalenbundel van het welzijnsoverleg regio Gent.  

 Vermelding van de mogelijkheid tot signalering in de nieuwsbrief en 

vermelding van het communicatiekanaal om signalen door te geven. 
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4. Besteding van de middelen  

De middelen voor CAW Oost-Vlaanderen bedragen € 273.431,92. 

Voor de periode 2014 bekijken we de middelen vanuit de regio’s:  

 Regio Aalst- Zuid –Oost Vlaanderen:: 75146,76 

 Regio Gent –Eeklo:                            115160,59 

 Regio Waas en Dender                       83124,57 

 

De middelen worden hoofdzakelijk  ingezet op projectverantwoordelijken in de regio’s 

of aan externe procesbegeleiders en supervisors. 

 

5. Overleg met het Vlaams Centrum Schuldenlast  

Het beleidsplan vanuit de regio’s werd afgetoetst met het VCS.(Gent – Waasland ) 

De opmerkingen hadden vooral te maken met het nog niet volledig zijn van de 

aanvraag. 

De motivering vanuit de omgevingsanalyse is tot op heden niet expliciet gemaakt in 

de stuurgroepen. De omgevingsanalyse was onder meer basis tot opmaak van de 

erkenningsaanvraag CAW Oost-Vlaanderen waardoor deze oefening niet werd 

overgedaan. 

 

 


