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Deel 1: Het proces van de tocht



Centrum Kauwenberg vzw

De mensen die deelnemen aan de werking van Centrum Kauwenberg1	-	een	
vereniging	waar	armen	het	woord	nemen-	leven	al	verschillende	generaties	in	
armoede.	Armoede	is	complex	en	wordt	gekenmerkt	door	uitsluiting	op	verschil-
lende	levensdomeinen	(inkomen,	huisvesting,	gezondheid,	onderwijs,	cultuur,	
enzovoort).	Problemen	op	één	terrein	versterken	vaak	de	moeilijkheden	in	andere	
levensdomeinen.

Daarnaast	hebben	heel	wat	generatiearmen	in	hun	kinderjaren	te	maken	gehad	
met	verstoorde	of	gebroken	relaties	en	een	gebrek	aan	basisveiligheid.	Dit	leidt	
vaak	tot	een	beschadigd	fundament:	gevoelens	van	schaamte,	een	laag	zelfbeeld	
en	weinig	zelfvertrouwen.	

Dit	maakt	het	vaak	moeilijk	om	op	eigen	kracht	uit	de	armoede	te	geraken.	Er	
moet	gewerkt	worden	op	alle	levensdomeinen	tegelijk	zodat	het	ene	probleem	
het	andere	niet	creëert	of	versterkt.	Het	is	noodzakelijk	mensen	in	armoede	te	
versterken	in	hun	eigen	leven	zodat	ze	hun	onzekerheden	en	schaamte	niet	door-
geven aan de generaties die na hen komen.

Vanuit	deze	visie	zijn	enkel	individuele	begeleiding	en	ondersteuning	ontoereik-
end	om	armoede	te	bestrijden.	Mensen	die	in	armoede	leven	vinden	het	
belangrijk	om	samen	te	komen	en	zich	te	organiseren,	zodat	ze	als	groep	en	
als	individu	een	plaats	kunnen	innemen	in	de	samenleving.	Naarmate	mensen	
samenkomen	in	groep	ontwikkelen	ze	kracht	om	individueel	verder	te	komen.	

Naast	groepsvorming	en	individuele	ondersteuning	is	het	noodzakelijk	om	samen	
met	de	mensen	in	armoede	zelf	te	werken	aan	verandering	van	maatschappelijke	
structuren	die	armoede	veroorzaken	en	in	dialoog	te	gaan	met	het	beleid	en	de	
samenleving.

Centrum	Kauwenberg	maakt	deel	uit	van	het	Antwerps	Platform	Generatie-
armen	(APGA)	en	het	Vlaams	Netwerk	van	verenigingen	waar	armen	het	woord	
nemen.

Verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen	werken	rond	de	volgende	criteria	
(vastgelegd	in	het	decreet	armoedebestrijding	van	2003):	
 

1  Meer informatie over Centrum Kauwenberg vzw op www.kauwenberg.be.
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Armen verenigen zich

Mensen	in	armoede	komen	samen,	
ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen 
uit opdat ze kunnen voelen dat ze niet 
alleen staan.

Armen nemen het woord

Mensen	in	armoede	worden	in	de	
samenleving	weinig	gehoord.	Zij	moeten	
de	kans	krijgen	om	zowel	binnen	de	
vereniging	(bijvoorbeeld	uitwisselen	van	
ervaringen, inspraak over de manier van 
werken en het aanbod) als daarbuiten 
(bijvoorbeeld	in	gesprek	gaan	met	dien-
sten,	met	verschillende	beleidsniveaus	
of	andere	verenigingen)	hun	mening	te	
uiten.

Werken aan maatschappelijke 
emancipatie van armen

Het is de bedoeling dat mensen sterker 
worden en een positieve identiteit 
ontwikkelen in groep waardoor ze 
kracht	kunnen	vinden	om	iets	in	hun	
leven	te	veranderen.	Ze	leren	hun	rech-
ten kennen en ervoor opkomen.
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Werken aan maatschappelijke 
structuren

De	samenleving	sluit	op	verschillende	
manieren	en	op	verschillende	domeinen	
(onderwijs,	huisvesting,	gezondhe-
idszorg,	cultuur,	rechtsbedeling,	tewerk-
stelling, enzovoort) mensen uit. We 
willen samen met mensen in armoede 
op zoek gaan naar wat mensen uitsluit 
en wat er nodig is om deze uitsluiting te 
vermijden.	

`

Vorming en dialoog met de 
samenleving en het beleid

Mensen	in	armoede	gaan	in	gesprek	met	
de samenleving, diensten en 
beleidsmensen zodat ze elkaar beter 
leren	kennen	en	begrijpen.	

Armen blijven zoeken

We	willen	blijven	openstaan	voor	
nieuwe mensen in armoede en proberen 
hen	actief	bij	onze	werking	te	betrekken.
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Een schone lei én een nieuw krijtje: hoe zijn we zover 

gekomen?

De ervaringen van de werkers in Centrum Kauwenberg, vanuit de individuele 
ondersteuning	en	de	huisbezoeken,	zijn	dat	er	heel	veel	gezinnen	kampen	met	
een	enorme	schuldenlast.	Ook	de	inbreng	van	vele	mensen	in	armoede	tijdens	
de	groeps	bijeenkomsten,	wijst	op	dit	probleem.	Sinds	enkele	jaren	is	er	wel	de	
collectieve	schuldenregeling	van	kracht.	Maar	niet	alle	mensen	komen	hiervoor	
in	aanmerking	en	de	regelingen	die	getroffen	zijn,	lopen	zeker	niet	allemaal	
vlekkeloos.

Zeer	veel	gezinnen	kampen	met	een	structureel	tekort	aan	inkomen	(leef loon,	
alleenstaande	moeders	zonder	alimentatie,	minieme	ziekte-	en	invaliditeits-
uitkeringen,	enzovoort).	Bij	het	optekenen	van	de	problematieken	en	het	
bespreken	hiervan	in	team	viel	het	ons	op	dat	de	mensen,	maar	ook	wijzelf,	door	
het bos de bomen niet meer zagen.

Drie	jaar	geleden	begonnen	we	dan	ook	samen	met	de	projectgroep	vol	goede	
moed	aan	het	thema	‘Schulden	en	inkomen’.	Door	de	grote	groep	mensen	
die	op	dat	moment	in	een	collectieve	schuldenregeling	was	terechtgekomen	
en	het	nijpende	tekort	aan	plaatsen	in	de	diensten	voor	budgetbegeleiding	en	
budgetbeheer, kreeg het thema al vlug vorm.

De	grootste	knelpunten	die	naar	voren	werden	geschoven,	hadden	te	maken	
met	de	communicatie	met	de	schuldbemiddelaars	en	de	informatie	over	het	
systeem	van	schuldhulpverlening	waarin	mensen	zich	bevonden.	In	het	dossier	
‘	Schuldbemiddeling	ontoereikend!?’	worden	de	knelpunten	grondig	toegelicht.	
Samen	met	de	projectgroep	zijn	er	ook	aanbevelingen	uitgewerkt	die	gaan	over	
preventie,	communicatie	met	de	schuldbemiddelaar	en	nazorg.

In	opvolging	van	dit	dossier		gaven	we	vormingen	aan	schuldbemiddelaars	in	
opleiding	doorheen	het	hele	land.	Hier	zijn	we	dikwijls	geconfronteerd	met	
uitspraken	als:	‘Ja, maar bij ons is dat zo niet!’ ‘Dat zal alleen in Antwerpen 
zo zijn.’ ‘Wij pakken dat helemaal anders aan.’. We konden inderdaad alleen 
spreken voor de regio Antwerpen, waar we de ervaringen van de mensen hadden 
verzameld.	We	vroegen	ons	af	hoe	onze	knelpunten	en	aanbevelingen	in	de	rest	
van	Vlaanderen	en	België	zouden	worden	gezien	door	mensen	in	armoede.
Bovendien	hadden	de	mensen	uit	de	projectgroep	van	Centrum	Kauwenberg	
sterk	aangegeven	dat	ze	naast	een	collectieve	schuldenregeling	ook	wel	behoefte	
hadden	aan	‘iets	anders’.		‘Iets’	dat	hen	zou	verder	helpen	om	het	vol	te	houden	
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tijdens	de	collectieve	schuldenregeling.	Maar	evengoed	begeleiding	om	na	
af loop	van	de	collectieve	schuldenregeling	niet	in	‘het	zwarte	gat’	te	vallen.	
De	schuldhulpverlening	waar	de	meeste	mensen	zich	in	bevinden,	blijkt	
ontoereikend	te	zijn	om	de	schuldenproblematiek	ten	gronde	aan	te	pakken.	Dit	
blijkt	niet	alleen	uit	de	cijfers,	maar	ook	uit	de	beleving	van	mensen	in	armoede	
zelf.	Hoe	dat	‘iets	anders’	er	dan	moest	uitzien	was	niet	zo	duidelijk.	Er	bleven	
heel wat vragen liggen die we samen met mensen in armoede dieper wilden 
onderzoeken.	Zo	ontstond	het	vervolgproject	‘Een	schone	lei	én	een	nieuw	
krijtje’.

‘Je valt in een gat. Net zoals bij zwemmen en ze de stok loslaten.’1

Het	doel	was	het	luik	preventie	tijdens	de	collectieve	schuldenregeling	uit	te	
bouwen.	De	begeleiding	tijdens	de	schuldbemiddeling	is	immers	te	miniem	om	
dit	luik	te	kunnen	opnemen.	Samen	met	mensen	in	armoede	uit	de	projectgroep,	
aangevuld	met	mensen	in	collectieve	schuldenregeling	wilden	we	nadenken	over	
wat deze begeleiding moest inhouden (groepswerk, individuele ondersteuning, 
…)	en	wie	deze	taak	op	zich	moet	nemen	(advocaat,	OCMW,	CAW,	vereniging	
waar armen het woord nemen, …). 

1 citaat uit VierdeWereldGroep in Aalst
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Deze	keer	wilden	we	ons	niet	beperken	tot	de	Antwerpse	context.	We	wilden	
graag	over	de	stadsmuren	heen	kijken	en	nagaan	hoe	de	mensen	in	armoede	in	
de	rest	van	Vlaanderen	hierover	denken.	Hebben	zij	dezelfde	noden	en	behoeften	
als	in	Antwerpen?	Zien	zij	nut	in	groepswerk?	Wat	moet	dit	voor	hen	inhouden?	
We	hebben	dan	ook	vrij	snel	de	eerste	opzet	van	het	project	losgelaten	en	zijn	
vertrokken	op	een	zwerftocht	langs	de	verschillende	verenigingen	waar	armen	
het	woord	nemen	in	Vlaanderen.	Deze	zwerftocht	bracht	ons	op	plekken	waar	
we	anders	nooit	zouden	zijn	gekomen.	We	doorkruisten	Vlaanderen	van	het	
pittoreske	Brugge	tot	het	groene	Sint-Truiden	en	van	het	carnavaleske	Aalst	tot	
het	Kempische	Lier.

Tijdens	deze	reis	werd	de	tocht	belangrijker	dan	het	doel.	En	dat	was	niet	erg.	
Het verruimde onze blik en we namen deze nieuwe ervaringen mee naar onze 
eigen	werking	in	Antwerpen.	Samen	met	de	verschillende	individuele	gesprekken	
die we hebben gehad en de individuele dossiers die we hebben ondersteund, 
vormt	deze	tocht	de	basis	van	dit	dossier.	Beschouw	dit	document	dan	ook	
als	een	bundeling	van	deze	verschillende	praktijken	die	elkaar	aanvullen	en	
ondersteunen. 

Met	dit	dossier	reiken	we	geen	hapklare,	uitgeschreven	handleiding	aan	over	
de “ do’s en don’ts”	van	de	begeleiding	tijdens	de	collectieve	schuldenregeling.	
Het	is	eerder	een	document	waaruit	blijkt	dat	schuldbemiddeling	een	zeer	
actueel	thema	is	in	Vlaanderen,	waar	mensen	elkaar	ontmoeten	en	erkennen	in	
dezelfde	moeilijkheden,	maar	ook	in	de	positieve	ervaringen.	Er	is	immers	geen	
pasklare	oplossing	of	éénvormige	begeleiding	mogelijk.	We	willen	wel	proberen	
enkele	‘rode	draden’	en	‘grote	lijnen’	in	de	begeleiding	tijdens	de	collectieve	
schuldenregeling	die	overal	in	Vlaanderen	opnieuw	naar	boven	kwamen,	aan	te	
reiken.
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Cirkels van armoede

Wat	is	armoede?	We	kunnen	een	heleboel	cijfers	naast	elkaar	leggen	of	tal	van	
onderzoeken	citeren	die	definities	en	oorzaken	van	armoede	blootleggen.	Andere	
mensen	zijn	hier	veel	beter	voor	geplaatst	dan	wij.		

In	onze	bewoordingen	en	door	de	ervaringen	van	en	met	mensen	in	armoede	
willen	we	aantonen	dat	armoede	zeer	complex	is,	in	hoe	we	ernaar	kijken	en	hoe	
mensen	in	armoede	het	ervaren.	We	geven	aan	hoe	schuldhulpverlening	past	/	
niet	past	in	dit	complexe	plaatje.

De	buitenste	cirkel	geeft	aan	hoe	de	buitenwereld	naar	mensen	in	armoede	
kijkt.	Dit	is wat	dikwijls	ook	het	meest	zichtbaar	is.	We	praten	over	verslaving,	
kinderen	met	moeilijk	gedrag,	uit	je	huis	worden	gezet,	het	opstapelen	van	
schulden,	…	Hulpverleners	en	schuldbemiddelaars	zien	hoe	mensen	geld	
uitgeven	aan	‘verkeerde’	dingen	of	dingen	die	ze	zelf	niet	zo	noodzakelijk	vinden.	
Ze zien hoe mensen brieven van deurwaarders en rekeningen ongeopend laten. 
Dikwijls	worden	deze	gevolgen	verkeerdelijk	geïnterpreteerd	als	oorzaken	van	
armoede.

Mogelijke gevolgen van armoede.

Gezondheid, maatschappelijke 
dienstverlening, huisvesting, 
cultuur, inkomen, rechtsbedeling, 
onderwijs, participatie, werk & 
gezin.

Positief- & negatief zelfbeeld.
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De	tweede	cirkel	geeft	aan	dat	armoede	gekenmerkt	wordt	door	uitsluiting	
op	verschillende	levensdomeinen.	Problemen	op	één	terrein	versterken	
vaak	de	moeilijkheden	in	andere	levensdomeinen.	Armoede	tast	immers	de	
grondrechten	aan:	recht	op	inkomen,	recht	op	wonen,	recht	op	onderwijs,	
recht	op	gezondheidszorg,	recht	op	maatschappelijke	dienstverlening,	recht	op	
rechtsbedeling,	…

Vaak	zijn	inkomens	van	mensen	in	armoede	zo	laag	en	zo	onvoorspelbaar	dat	ze	
onder	de	armoedegrens	leven.	Een	beperkt	inkomen	vermindert	onmiddellijk	het	
aantal	keuzes	en	kansen	dat	men	heeft	op	tal	van	domeinen	(	vrije	tijd,	gezonde	
voeding, goede woning,gezondheidskosten,…).

Schuldhulpverlening	raakt,	zichtbaar	en	onzichtbaar,	veel	van	deze	domeinen	en	
heeft	dikwijls	gevolgen	voor	vele	grondrechten.

De	binnenste	cirkel	gaat	over	de	verborgen	binnenkant	van	mensen	in	armoede,	
over hun gevoelens en ervaringen. Het vormt de kern van de armoede.

‘Armoede dat ziet niemand aan je, het zijn gevoelens van vele jaren die je diep van 
binnen hebt weggestoken’. 1

Heel	wat	generatiearmen	hebben	in	hun	kinderjaren	te	maken	gehad	met	
verstoorde	of	gebroken	relaties	en	een	gebrek	aan	basisveiligheid.	Dit	leidt	vaak	
tot	een	beschadigd	fundament:	gevoelens	van	schaamte,	een	laag	zelfbeeld,	
weinig	zelfvertrouwen,	…	Mensen	in	armoede	spreken	over	uitsluiting,	niet	
aanvaard	worden	door	de	maatschappij,	gebrek	aan	zelfvertrouwen	en	moed,	
schaamte	en	schuldgevoelens,	…

‘Armoede dat wordt verkeerd begrepen, dat heeft niet veel met geld te maken, maar 
met aanvaard worden in de maatschappij’2

Mensen	in	armoede	geven	aan	dat	schuldhulpverlening	raakt	aan	deze	
binnenkant van armoede. Door het inkomen uit handen te moeten geven, wordt 
het	gebrek	aan	moed	en	zelfvertrouwen	versterkt.	Het	niet	zelf	kunnen	beheren	
van	een	budget	zet	het	gebrek	aan	vaardigheden	en	kennis	extra	in	de	verf. 
Hierdoor steekt het	schuldgevoel	van	het	niet	beter	te	kunnen	doen	erg	de	kop	
op.

Dit	uit	zich	in	het	uiten	van	frustraties,	het	niet	openen	van	brieven,	het	niet	
nakomen	van	bepaalde	afspraken,	…	Waarmee	we	opnieuw	bij	de	gevolgen	en	
het	zichtbare	gedrag	voor	de	buitenwereld	zijn	beland.

1 Citaat uit Centrum Kauwenberg in Antwerpen
2 Citaat uit Centrum Kauwenberg in Antwerpen
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Maar	de	binnenkant	van	mensen	in	armoede	heeft	ook	een	positieve	kant.	
Ondanks	alle	problemen	en	uitzichtloze	situaties,	vinden	we	bij	mensen	in	
armoede	veel	krachten	terug.

Hoe	moeilijk	mensen	in	armoede	het	ook	hebben,	ze	staan	steeds	open	om	
anderen	te	helpen	en	ze	zijn	uiterst	solidair	met	andere	mensen	die	het	moeilijk	
hebben.	Hun	draagkracht	en	overlevingsvaardigheden	zijn	onuitputtelijk.

‘Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ikzelf en daarvoor blijf ik vechten’3

Mensen	in	armoede	zijn	heel	rechtuit,	blijven	steeds	de	moed	vinden	om	door	
te	gaan	en	zijn	heel	creatief	in	het	vinden	van	oplossingen	voor	zichzelf	en	hun	
gezin.

Mensen	die	in	schuldhulpverlening	zitten,	spreken	deze	krachten	dikwijls	aan	in	
het	creatief	zijn	om	met	een	zeer	krap	budget	toch	rond	te	kunnen	komen,	in	het	
moedig	blijven	om	gedurende	zeer	vele	jaren	met	uiterst	weinig	budget	rond	te	
komen.

Voor	schuldbemiddelaars	en	andere	schuldhulpverleners	is	het	soms	moeilijk	te	
zien	hoe	mensen	solidair	zijn	met	andere	mensen	in	moeilijkheden,	ondanks	dat	
ze	zelf	geen	of	beperkte	financiële	mogelijkheden	hebben.	

Deze	krachten	aanspreken	en	op	een	goede	manier	naar	boven	laten	komen, is 
nochtans	de	sleutel	voor	een	geslaagde	schuldhulpverlening.

3 Citaat uit Centrum Kauwenberg in Antwerpen
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De tocht 

De voorbereiding

Een	voorbereid	man/vrouw	is	er	twee	waard	…	Met	dit	motto	in	ons	achterhoofd	
wilden	we	ons	plan	van	aanpak	zeer	goed	uitwerken.	We	wilden	onze	focus	zo	
ruim	mogelijk	houden	en	met	zoveel	mogelijk	mankracht	dit	project	trekken.

De	trekkers:	Hilde	en	Lies:	projectwerkers	in	Kauwenberg	met	veel	en	weinig	
ervaring	rond	schuldenproblematiek,	maar	even	enthousiast.	
Dirk:	supergemotiveerde	en	doorwinterde	laatstejaars	stagiaire	maatschappelijk	
werk	en	Ellen:	stagiaire	master	in	de	rechten	of	hoe	een	jarenlange	juridische	
opleiding	je	veel	kennis	bracht,	maar	je	op	10	dagen	toch	een	andere	
levenskennis	kan	krijgen.

Om	onze	bevindingen	zo	juist	en	zo	volledig	mogelijk	te	maken,	wilden	we	
spelen	op	3	terreinen:	ervaringen	en	bevindingen	van	mensen	in	armoede,	
ervaringen	van	CAW’s	en	OCMW’s	met	alternatieve	begeleidingsvormen	als	
groepswerk,	coaches,	steunfiguren,	…	en	inhoud	van	vormingen	bij	de	balies	aan	
advocaat-schuldbemiddelaars	en	meer	bepaald	het	sociale	luik	in	de	vorming.	
Voor	elk	terrein	stelden	we	een	weloverdacht	plan	op	met	wat	we	wilden	vragen,	
aan	wie	en	hoe	we	het	best	aan	onze	informatie	zouden	komen.
We	hadden	alvast	ook	mentale	coaches	voor	het	project:	Els	Vandesteene	van	
De	Springplank	in	Sint-Niklaas	en	Het	Vlaams	netwerk.	Beiden	waren	steeds	
bereid mee te zoeken als we vast zaten, teksten na te lezen, die de wegen konden 
vrijmaken	om	verder	te	gaan.

De	routes	liepen	tegelijkertijd	en	door	elkaar,	met	voortdurende	raakpunten.	
Onze	thuishaven	is	en	blijft	natuurlijk	Centrum	Kauwenberg…
...waar	we	samen	met	mensen	in	armoede	vorming	gaven	aan	allerlei	actoren	
binnen	het	schuldhulpverleningsproces	en	waar	we	zelf	veel	van	leerden.	

...waar	we	samen	met	de	Brusselse	dienst	voor	ondersteuning	van	de	
schuldbemiddelaars	(	GREPA	)	werkten	aan	een	resolutie	en	talloze	
vergaderingen	en	overlegmomenten	hadden	met	het	beleid	hierover.	En	waar	
we	ook	leerden	dat	Vlaanderen,	Brussel	en	Wallonië	op	het	vlak	van	ervaringen	
omtrent	collectieve	schuldenregeling	alvast	een	grote	gemene	deler	hebben.
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...waar	we	de	mensen	van	de	projectgroep	konden	volgen	in	hun	verdere	traject	
met	of	zonder	schulden	waar	we	vele	waardevolle	informatie	uithaalden	en	waar	
we	mensen	in	armoede	veel	stappen	zagen	zetten	om	zelf	op	een	respectvolle	
manier	het	heft	van	het	geldbeheer	terug	in	eigen	handen	te	nemen.

...waar	we	geconfronteerd	werden	met	steeds	meer	mensen	in	armoede,	die	al	
lang	of	nog	maar	net	op	Centrum	Kauwenberg	terechtkwamen	met	veel	en	
moeilijke	problemen	rond	schulden.

...waar	we	met	de	andere	verenigingen	binnen	Antwerpen	(	Recht	op	Dam,	Kiel,	
Borgerhout	en	PSC	Open	Huis	)	hebben	uitgezocht	of	het	wetenschappelijk	
onderzoek	naar	de	minimum	budgetstandaard	van	Bérénice	Storms	1 klopte met 
onze	belevingen	over	het	leefgeld	binnen	een	schuldhulpverleningsproces.

We	hebben	getracht	in	de	beschrijving	van	de	routes	en	het	gebeuren	op	
het	thuisfront	vooral	aandacht	te	hebben	voor	het	proces	en	ervaringen	bij	
de	werkers	en	de	mensen	in	armoede	en	bijgevolg	minder	voor	de	juridisch	
wetenschappelijke	benadering	van	het	thema.	De	citaten	die	u	doorheen	de	
teksten	terugvindt,	zijn	hiervan	een	weergave.

Route 1: de balies

Uit	de	ervaringen	van	de	mensen	in	armoede	in	het	dossier	‘	Schuldbemiddeling	
ontoereikend?!’	kwam	duidelijk	naar	voren	dat	de	communicatie	met	de	
advocaat-schuldbemiddelaar	een	groot	knelpunt	is	voor	het	welslagen	van	een	
collectieve	schuldenregeling.
Advocaat-schuldbemiddelaars	hebben	een	verschillend	idee	over	hoe	breed	/	smal	
de	rol	moet	zijn	die	ze	opnemen	en	welke	aspecten	kunnen	worden	opgenomen	
rond	begeleiding	van	mensen	in	collectieve	schuldenregeling.	Daarom	wilden	we	
graag	weten	of	advocaat-schuldbemiddelaars	vorming	wordt	aangeboden	als	ze	
worden	aangeduid	door	de	arbeidsrechter.	En	zo	ja,	of	deze	vorming	verplicht	is	
en welk de inhoud daarvan is.

We	belden	of	mailden	alle	balies	uit	Vlaanderen	2. 
Op	sommige	plaatsen	wordt	vorming	georganiseerd	voor	de	advocaat-

1  Onderzoek Bérénice Storms, zie verder in deel 3 
2  Omdat dit een zeer gevoelige materie is binnen de advocatuur en de meningen   
  binnen de balies ook verschillen, hebben we ervoor gekozen de resultaten hier enkel 
  in grote lijnen weer te geven en zonder namen te noemen van de balies en/of 
  advocaten die we gesproken hebben.
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schuldbemiddelaars.	Deze	vorming	kan	georganiseerd	zijn	in	samenwerking	
met	de	arbeidsrechter,	maar	dit	is	zeker	niet	altijd	het	geval.	De	vorming	is	in	
sommige	gevallen	in	handen	van	een	‘doorwinterde’	advocaat-schuldbemiddelaar,	
in	andere	gevallen	is	ze	in	handen	van	de	stafhouder.

De	inhoud	verschilt,	maar	behelst	op	geen	enkele	plaats	het	sociale	aspect	van	de	
rol	van	een	advocaat-schuldbemiddelaar.		De	vorming	is	op	geen	enkele	plaats	
echt	verplicht,	maar	soms	is	er	sprake	van	het	toekennen	van	credits	3.
Gelijklopend	met	deze	bevraging	is	Centrum	Kauwenberg	gevraagd	een	vorming	
te	geven	binnen	een	opleiding	rond	de	collectieve	schuldenregeling	aan	de	balie	
van	Brugge4.

Heel	af	en	toe	zijn	er	advocaat-schuldbemiddelaars	terug	te	vinden	in	de	
opleiding	schuldbemiddelaar	van	het	VVSG	door	het	Vlaams	centrum	
Schuldbemiddeling.5	Deze	opleiding	is	alleen	verplicht	voor	mensen	die	geen	
juridische	opleiding	genoten.

Aanbevelingen

Verduidelijking van de rol van advocaat-schuldbemiddelaar in samenspraak 
met alle partijen (advocatuur, magistratuur, wetgever).

Verplichte opleiding voor advocaat-schuldbemiddelaars rond specifieke 
juridische thema’s gelinkt aan de collectieve schuldenregeling, maar vooral 
rond het sociale aspect van hun werk en meer bepaald rond de communicatie 
met cliënten tijdens de collectieve schuldenregeling.

3  Een advocaat moet in een jaar een aantal credits verdienen door opleiding te 
  volgen.
4  Opleiding in Brugge, er waren een 100-tal aanwezigen ( advocaten, juristen bin - 
  nen de diensten schuldbemiddeling van het OCMW / CAW)
5  Zie cijfers opleidingen Vlaams centrum Schuldbemiddeling.
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Route 2: Alternatieve begeleidingsvormen bij 

erkende schuldbemiddelingsdiensten

Een	andere	grote	speler	op	het	vlak	van	schuldhulpverlening	zijn	de	erkende	
diensten	schuldbemiddeling	van	de	OCMW’s	en	CAW’s.
Omdat	mensen	in	armoede	uit	de	projectgroep	van	Centrum	Kauwenberg	
hadden	aangegeven	dat	ze	naast	een	collectieve	schuldenregeling	ook	
nood hadden aan een andere vorm van begeleiding, onder de vorm van 
groepswerk,	coach,	steunfiguur,	delen	van	ervaringen	over,	…	we	wilden	
weten	welke	OCMW’s	of	CAW’s	bezig	zijn	met	deze	alternatieve	vorm	van	
‘schuldbegeleiding’	en	vooral	welke	positieve	/	negatieve	effecten	deze	vorm	van	
begeleiding	heeft.

Het	aantal	OCMW’s	en	CAW’s	dat	zich	in	Vlaanderen	en	Nederlandstalig	
Brussel	bezighoudt	met	een	of	andere	vorm	van	schuldhulpverlening	is	zeer	
groot.	Het	leek	ons	dan	ook	een	titanenwerk	om	zelf	al	deze	diensten	te	
contacteren	en	onze	checklist	6 voor	te	schotelen.	Bovendien	zijn	al	deze	diensten	
gekend	bij	de	VVSG	en	wilden	wij	vooral	onze	energie	en	tijd	steken	in	de	grote	
route 3 7.

We	schakelden	daarom	het	Vlaams	Centrum	Schuldbemiddeling	in	om	
een	oplijsting	te	krijgen	van	begeleidende	initiatieven	binnen	de	diensten	
schuldhulpverlening	van	de	OCMW’s	en	CAW’s.	Het	VCS	is	in	het	bezit	van	
enige kennis rond een aantal initiatieven8,	maar	heeft	door	gebrek	aan	tijd	en	
middelen	geen	zicht	op	hoe	dit	binnen	elk	OCMW	en	CAW		geregeld	is.
We	hebben	ons	dan	ook	beperkt	om	de	vragenlijst	voor	te	leggen	aan	een	aantal	
initiatieven	die	ons	gekend	waren	of	waar	we	op	één	of	andere	manier	mee	in	
contact	zijn	gekomen.

OCMW Antwerpen 

Binnen	de	diensten	schuldhulpverlening	is	men	zoekende	hoe	men	initiatieven	
kan	nemen	die	blijvend	ten	goede	komen	aan	de	cliënten.	Groepswerk	is	in	het	
verleden	al	geprobeerd,	maar	zonder	enig	succes.	Cliënten	voelden	zich	immers	
verplicht	om	te	komen,	kwamen	één	keer	en	daarna	niet	meer.	Werkers	binnen	
deze	diensten	geven	ook	aan	dat	het	moeilijk	is	om	een	groepswerk	rechtstreeks	
te	koppelen	aan	een	dienst	waar	men	ook	zijn	leefgeld	of	leef loon	van	krijgt.

6  Zie bijlage 1: ‘checklist OCMW’s en CAW’s’ 
7  Zie verder in dit hoofdstuk
8  Zie ook deel 2: ‘vernieuwende methodieken binnen schuldhulpverlening: voor –   
 en nadelen volgens mensen in  armoede’
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Mensen	die	een	collectieve	schuldenregeling	hebben	lopen	bij	een	advocaat	
worden	niet	meer	opgenomen	in	budgetbegeleiding	of	budgetbeheer	omdat	
hiervoor	geen	middelen	zijn.

Het	feit	dat	het	OCMW	in	sommige	gevallen	zelf	wordt	aangesteld	als	
schuldbemiddelaar	toont	aan	dat	voor	sommige	cliënten,	waar	men	aanvoelt	dat	
het	extra	moeilijk	is	om	dit	door	te	geven	aan	een	advocaat-schuldbemiddelaar,	
men	dit	binnen	het	OCMW	zelf	wil	opnemen	om	zo	extra	zorg	en	begeleiding	te	
kunnen voorzien.

Bij	een	overdracht	van	een	dienst	budgetbeheer	of	budgetbegeleiding	naar	een	
advocaat	wordt	een	dossier	samengesteld,	maar	zijn	er	geen	tijd	en	middelen	om	
met	deze	cliënt	mee	te	gaan	op	een	eerste	gesprek.	Er	is	een	zeer	grote	toestroom	
van	mensen	met	schulden,	waardoor	het	aanvoelt	als	voortdurend	dweilen	met	de	
kraan	open,	zonder	echt	iets	te	kunnen	veranderen.

‘Nu komen we rond’, groepswerk in  OCMW Heusden Zolder

Het	OCMW	van	Heusden	Zolder	startte	enkele	jaren	geleden	met	een	
groepswerking	rond	preventie	en	de	afbouw	van	schulden.	Het	groepswerk	
is	opgestart	vanuit	een	bevraging	bij	OCMW-klanten		die	zich	in	schulden	
bevonden. Het ontbreken van groepswerk en het kunnen praten over werd door 
vele	klanten	als	een	gemis	beschouwd.	Het	doel	van	dit	groepswerk	is	dat	mensen	
hun	verhaal	kwijt	kunnen	rond	wat	het	voor	hen	betekent	om	in	een	collectieve	
schuldenregeling	te	zijn	terechtgekomen	en	zo	stil	te	staan	bij	wat	hen	overkomt.	
In	een	tweede	stap	kunnen	mensen	ervaringen	uitwisselen	en	kunnen	er	andere	
dingen	worden	aangebracht,	zoals	een	budgetkalender.
Het belang van een goede begeleiding van dit groepswerk en het vertrouwen 
van	de	mensen	in	de	maatschappelijk	werker	die	het	proces	begeleidt	werd	sterk	
benadrukt.

Vorming bij Basiseducatie

In	de	verschillende	centra	van	Basiseducatie	wordt	een	vorming	aangeboden	
rond	financiële	educatie.	Dit	gebeurt	vaak	in	samenwerking	met	CAW’s	of	
OCMW’s.	Hoewel	mensen	in	armoede	in	individuele	gesprekken,	maar	ook	
in	groepsgesprekken	en	in	de	verschillende	verenigingen	vaak	aangeven	dat	
ze	vorming	en	opleiding	erg	belangrijk	vinden,	zijn	er	onmiddellijk	een	aantal	
drempels	die	zich	opwerpen:
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•	 Het	is	moeilijk	om	in	een	nieuwe	groep	terecht	te	komen	waar	je	
niemand kent.

•	 Het	is	moeilijk	om	bij	een	begeleider	terecht	te	komen	die	je	niet	kent.
•	 Waarom	kan	de	vorming	niet	plaatsvinden	binnen	de	vereniging?
•	 Als	het	verplicht	is,	ga	ik	zeker	niet.
•	 Je	moet	kunnen	oefenen	met	de	echte	situatie	anders	leer	je	niet.	Maar	

ik	wil	niet	bij	wildvreemde	mensen	mijn	inkomsten	en	uitgaven	op	tafel	
leggen.

•	 Ik	kan	al	zo	moeilijk	lezen	en	rekenen,	hoe	kan	ik	dat	dan	nog	allemaal	
rekenen.

•	 Ik	weet	al	niet	hoe	ik	met	de	computer	van	de	bank	moet	werken,	ik	ga	
nooit kunnen volgen.

De drempels hebben te maken met angst voor het onbekende, wantrouwen en 
angst	om	te	falen.	Een	vorming	rond	financiële	educatie	schrikt	veel	mensen	in	
armoede	af,	zeker	als	het	groepsproces	ontbreekt	en	het	wantrouwen	niet	kan	
worden weggenomen.

Gezinszorg

Een	aantal	mensen	in	armoede	hebben	gezinshulp.	Vele	van	deze	mensen	
geven	aan	dat	de	gezinszorg	hen	helpt	bij	het	beheren	van	het	budget.	Dit	
gebeurt als de vertrouwensband goed is en de gezinszorg al wat langer aan 
huis	komt.	Het	gaat	dikwijls	over	kleine	praktische	zaken	als	aankoop	van	
voeding	en	huishoudelijke	apparaten	of	benodigdheden,	op	tijd	betalen	van	
rekeningen, plannen van betalingen, samen bellen naar diensten en instanties om 
betalingsuitstel	te	vragen	of	spreiding	van	de	betalingen,	…
In	het	algemeen	kan	je	stellen	dat	in	de	gesprekken	de	term	‘vertrouwenspersoon’	
of	steunfiguur	veel	voorkomt.	Soms	kan	dit	samenvallen	met	een	hulpverlener,	
soms is dit iemand buiten de hulpverlening, maar in de nauwe omgeving van de 
persoon.

‘Iemand de je helpt met de papieren en facturen, ik kan daar allemaal niet aan uit.’9

‘Iemand waarbij je terecht kan als je vragen hebt.’10

9  Citaat Ons gedacht, Lier
10  Citaat ’t Kringske, Izegem
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Aanbevelingen

Er bestaan een aantal alternatieve begeleidingsvormen rond 
schuldhulpverlening. Ze zijn echter nergens opgelijst te vinden en hangen 
dikwijls af van een OCMW. In de ervaringen van de mensen met deze 
initiatieven spelen enkele drempels mee 11. Deze moeten sterk worden 
afgewogen in het starten met nieuwe initiatieven.

 Een oplijsting van de initiatieven samen met  een kwalitatieve evaluatie ervan, 
is nodig om beter zicht te krijgen op wat er bestaat, wat het effect is en wat de 
eventuele valkuilen zijn.

Initiatieven als gezinszorg die niet rechtstreeks gelinkt worden met 
schuldhulpverlening worden bij de mensen als ondersteunend ervaren en zijn 
bijgevolg als waardevol in het schuldhulpverleningsproces te beschouwen.

11  Zie ook verder in dit hoofdstuk

17



Grote route 3: Ronde van Vlaanderen

Hoe begonnen we eraan?

Zoals hierboven reeds vermeld, wilden we graag uitzoeken wat mensen in 
armoede	in	Vlaanderen	nodig	hebben	naast	een	collectieve	schuldenregeling	om,	
na	de	af loop	van	de	procedure,	het	gevoel	te	hebben	écht	opnieuw	te	kunnen	
beginnen met hun leven met de nodige hulpmiddelen. We stelden ook de vraag 
hoe	dit	aanbod	concreet	zou	kunnen	worden	uitgewerkt.

De	andere	verenigingen	aangesloten	bij	het	Vlaams	netwerk	leken	ons	hiervoor	
de	geschikte	partners.	Omdat	we	geen	enkel	idee	hadden	welke	verenigingen	het	
thema	schulden	op	hun	agenda	hadden	staan,	polsten	we	via	de	stafmedewerkers	
in	Brussel	naar	de	interesse	bij	de	verenigingen.

Een	algemene	oproep	bleef	echter	zonder	gevolg.	We	stelden	vervolgens	een	
mail	op	waarin	we	onze	bedoelingen	oplijstten	met	de	vraag	of	we	mochten	
langskomen	in	de	groep	om,	samen	met	de	mensen,	te	praten	over	wat	zij	zien	als	
mogelijke	alternatieve	begeleidingsvormen	naast	de	collectieve	schuldenregeling	
en hoe die er moest uitzien.

Er	kwamen	aardig	wat	reacties,	maar	allemaal	met	de	nodige	schroom	en	
het	nodige	voorbehoud.	We	contacteerden	de	geïnteresseerde	verenigingen	
telefonisch	of	persoonlijk	en	merkten	dat:

weinig	verenigingen	rond	het	thema	schulden	hadden	gewerkt	of	de	- 
bedoeling hadden er ooit rond te werken
er enig voorbehoud was tegenover het thema omdat het gevaar groot werd - 
ervaren	dat	armoede	teveel	met	centen	zou	worden	verward	terwijl	men	al	
jaren	investeerde	om	aan	te	tonen	dat	het	over	zoveel	meer	gaat	dan	geld	
het	niet	als	evident	werd	ervaren	om	iemand	‘	vreemd’	binnen	de	groep	te	- 
laten, ook al ging het dan over een werker van een andere vereniging
elke	betrokken	werker	met	de	nodige	aandacht	en	omzichtigheid	te	- 
werk	wou	gaan	naar	de	leden	van	zijn	eigen	groep.	Dit	uitte	zich	door	
aandacht	te	hebben	voor	de	nodige	kennismaking	en	aftoetsing	vooraf,	de	
vraag	om	mee	te	blijven	eten	met	de	groep,	de	vraag	om	leden	van	onze	
projectgroep	aanwezig	te	laten	zijn	bij	de	geplande	bijeenkomst	
de	vraag	er	was	om	de	nodige	info	en	leidraad- 12 op voorhand te 
ontvangen en zo nodig aanvullingen en bemerkingen hierop te kunnen 
maken

12  Zie bijlage 2 ‘ leidraad gesprek met verenigingen over collectieve schuld-
  bemiddeling
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er zeker ook verenigingen waren die heel enthousiast reageerden op de - 
idee	van	een	ronde	van	Vlaanderen	door	een	andere	vereniging

We	moesten	voortdurend	onze	eigen	verwachtingen	en	doelstellingen	bijstellen	
omdat	de	planning	niet	kon	worden	gehaald.	Maar	als	we	eerlijk	naar	onszelf	
keken	en	onze	ervaringen	om	‘externen’	in	onze	groep	binnen	te	laten,	merkten	
we	dezelfde	bezorgdheden	en	omzichtigheid	en	groeide	vooral	het	respect	voor	de	
andere verenigingen. We hadden uiteraard de ervaring met andere verenigingen 
vanuit de grote samenkomsten in Antwerpen13,	de	forumdagen	van	het	Vlaams	
Netwerk14	of	de	dialooggroepen	van	het	Steunpunt15,	maar	dit	was	toch	een	heel	
andere manier van werken.

Schoorvoetend	begonnen	we	aan	onze	Ronde,	telkens	met	2	werkers,	in	de	
verschillende	verenigingen16.	We	bezochten	in	totaal	acht	verenigingen.	Twee		
verenigingen	haakten	in	extremis	af	door	omstandigheden	eigen	aan	het	werken	
met	mensen	in	armoede.	De	verenigingen	situeren	zich	in	alle	provincies,	met	
uitzondering	van		Brussel-hoofdstad.	De	bevindingen	van	twee	verenigingen17 
die	reeds	een	dossier	afwerkten	rond	dit	thema	werden	met	hun	medeweten	mee	
opgenomen	in	dit	verslag,	maar	ze	verkozen	om	niet	meer	expliciet	met	hun	
groep aan de ronde mee te werken.

Onze algemene bevindingen 

Al	na	het	eerste	bezoek	was	het	heel	duidelijk	dat	een	strak	planningsbezoek	niet	
werkt.	Voldoende	tijd,	en	dat	wil	zeggen	veel	tijd,	moet	gaan	naar	het	vertrouwen	
winnen	van	zowel	de	werkers	van	de	bezochte	vereniging	als	van	de	mensen	in	
armoede	die	zouden	deelnemen	aan	het	gesprek.	Daar	waar	we	veel	tijd	hadden	
of	kregen	om	gewoon	aanwezig	te	zijn	bij	de	groepsleden,	liepen	de	gesprekken	in	
vertrouwen	en	kon	en	mocht	er	veel	gezegd	worden.	Dit	betekende	dat	de	meeste	
bezoeken	dubbel	zo	lang	duurden	(of	nog	langer)	dan	wij	of	zij	voorzien	hadden.	
Werkers	in	de	verenigingen	schrokken	dat	het	thema	schulden	zo	moeilijk	en	

13  Grote samenkomst: uitwisseling ervaringen mensen in armoede van de 5 verenig-
  ingen in Antwerpen en dialoog met externen rond een bepaald thema, gaat door op
  een neutrale plaats, wordt geleid door APGA
14  Forumdag: uitwisseling ervaringen mensen in armoede en dialoog met externen
   rond een bepaald thema, gaat door op een neutrale plaats, wordt geleid door 
  Vlaams Netwerk
15  Dialooggroep: uitwisseling ervaringen mensen in armoede uit Vlaanderen, Brussel 
  en Wallonië rond een bepaald thema, neemt meestal een aantal dagen in beslag,   
  geleid door het Steunpunt.
16  De volledige neerslag van de bezoeken aan de participerende verenigingen kan je 
  lezen in deel 2: De ronde van Vlaanderen
17  SIVI in Gent en De Springplank in Sint-Niklaas
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gevoelig	ligt	bij	mensen	in	armoede,	maar	tevens	ongeloof lijk	hard	in	hun	leven	
aanwezig is.

Onze	focus	lag	op	de	toetsing	van	de	mogelijke	begeleidingsmethodieken	
met	hun	voor-	en	nadelen	voor	mensen	in	schulden.	Het	bleek	echter	niet	
zo	eenvoudig	om	die	focus	te	behouden.	Omdat	het	thema	in	de	meeste	
verenigingen niet behandeld was, zaten mensen vol met vragen over de 
mogelijke	systemen	waar	ze	in	zaten,	frustraties	over	de	communicatie	met	hun	
schuldbemiddelaar	en	honger	naar	informatie	over	hun	rechten	en	plichten	rond	
schulden	en	schuldhulpverlening.		

In	tegenstelling	tot	wat	sommige	werkers	op	voorhand	vreesden,	is	er	tijdens	de	
verschillende	groepsgesprekken	en	ook	enkele	individuele	gesprekken	weinig	
of	niks	gezegd	over	geld,	inkomen	of	leefgeld.	Het	is	duidelijk	dat	schulden	en	
schuldhulpverlening	aan	het	binnenste	van	de	mensen	raken,	aan	hun	zelfwaarde	
en	hun	beschikkingsrecht.

Sommige	deelnemers	verkozen	om	een	individueel	gesprek	met	ons	aan	te	gaan	
in	plaats	van	een	groepsgesprek,	soms	uit	schaamte	voor	de	andere	groepsleden	of	
voor de werkers.

We	konden	kiezen	voor	het	halsstarrig	vasthouden	aan	onze	focus,	maar	
we	merkten	gaandeweg	dat	we	dit	niet	te	hard	konden	forceren,	omdat	we	
dan	onrecht	zouden	doen	aan	het	ritme	van	de	groep	en	van	de	mensen.	We	
behaalden	dus	niet	altijd	ons	beoogde	doel,	maar	we	haalden	uit	de	gesprekken	
en	getuigenissen	zoveel	extra	en	meer.	We	leerden	dat	de	route	die	je	bewandelt	
bij	het	afwijken	van	het	pad	zoveel	rijker,	maar	vooral	ook	zoveel	juister	is.

Bevindingen rond de soorten schuldhulpverlening 

Budgetbeheer,	collectieve	schuldenregeling,	budgetbegeleiding,	voorlopig	
bewindvoering:	de	meeste	mensen	weten	niet	precies	in	welk	systeem	ze	zitten.	
Veelal	zijn	ze	al	wel	eens	gewisseld	of	doorgeschoven	van	systeem.	Mensen	
weten	wel	of	ze	bij	een	advocaat	of	een	maatschappelijk	werker	terecht	kunnen	
of	moeten.	Als	je	doorvraagt	over	de	collectieve	schuldenregeling	weten	slechts	
enkelen	wanneer	ze	gestart	zijn	of	wanneer	het	einde	is	voorzien.
Mensen	begrijpen	niet	dat	ze	voor	een	echtscheiding	die	wordt	ingeleid	
tijdens	een	collectieve	schuldenregeling	niet	terecht	kunnen	bij	de	advocaat-
schuldbemiddelaar,	net	omdat	hij	schuldbemiddelaar	is.	

Alle	mensen	kloegen	over	een	gebrek	aan	informatie.	Ze	hebben	dikwijls	het	
gevoel	opzettelijk	niet	geïnformeerd	te	worden	om	zo	hun	rechten	niet	te	kunnen	
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laten	gelden.	Als	ze	dan	toch	proberen	hun	rechten	op	te	eisen,	voelen	ze	zich	
uitgelachen	of	vernederd.

‘Wat zijn de rechten in een collectieve? Niemand weet hoe het werkt en het in elkaar 
zit.’18

‘Da hebt ge weer gehoord in uwe groep zeker?’19

De	regels	van	de	verschillende	OCMW’	s	en	CAW’s	verschillen	van	regio	tot	
regio en soms van dorp tot dorp.
Per	gerechtelijk	arrondissement	zijn	grote	verschillen	merkbaar	in	het	omgaan	
met	de	collectieve	schuldenregeling.	In	sommige	arrondissementen	wordt	
het	OCMW	per	definitie	nooit	aangesteld	als	schuldbemiddelaar,	in	andere	
sporadisch	wel.	Kwijtscheldingen	en	manieren	om	de	erelonen	aan	te	rekenen	
verschillen.

In	de	meeste	arrondissementen	beheren	de	advocaten-	schuldbemiddelaar	het	
budget	en	wordt	er	een	beperkt	leefgeld	uitgekeerd.	In	enkele	arrondissementen	
overweegt	de	praktijk	een	groot	leefgeld	uit	te	keren	en	de	cliënt	zelf	te	laten	
instaan	voor	de	betaling	van	huur,	electriciteit	en	andere	rekeningen.

Aanbevelingen

Geef voldoende informatie en op maat.
 
Installeer een telefoonlijn of infopunt waar mensen informatie kunnen halen 
over schuldhulpverlening.

Bevindingen over communicatie / contact met advocaat 
–schuldbemiddelaar of maatschappelijk werker 

Eén	van	de	grootste	problematieken	en	knelpunten	die	naar	voren	kwamen	uit	
de	gesprekken,	is	de	communicatie	met	de	schuldbemiddelaar.	Er	zijn	zeker	ook	
ervaringen	met	schuldbemiddelaars	die	vlot	en	goed	verlopen.	Als	je	mensen	
vraagt	naar	waarom	de	relatie	met	de	schuldbemiddelaar	goed	is,	worden	ook	
voornamelijk	elementen	van	communicatie	aangehaald.

We	hebben	geprobeerd	zicht	te	krijgen	op	de	verschillende	facetten	van	de	
communicatie	die	mensen	in	armoede	ervaren	als	een	knelpunt.

18  Citaat uit vierde wereldgroep Aalst
19  Citaat uit ’t Kringske Izegem
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Houding en attitude

Mensen	in	armoede	ervaren	dikwijls	een	betuttelende	of	belerende	houding	van	
de	schuldbemiddelaar.	Ze	vinden	het	dikwijls	ook	heel	vernederend	om	te	vragen	
waar	ze	recht	op	hebben.	Mensen	hebben	het	gevoel	geen	baas	meer	te	zijn	over	
hun eigen geld.

‘ Ik moet bekan oep mijn knieën gaan zitten om iets te vragen!’20

‘Wij zijn ook mensen en we willen ook zelf dingen kunnen doen zonder dat iemand 
anders dat moet weten!’21

Het	gebruik	van	betuttelende,	kleinerende	taal	in	briefwisseling	werd	ook	
verschillende	keren	aangehaald.	Mensen	hebben	steeds	het	gevoel	dat	ze	
gecontroleerd	worden	en	dat	ze	zich	voor	alles	moeten	verantwoorden.

Bereikbaarheid

Vooral	de	bereikbaarheid	van	de	advocaat-schuldbemiddelaar	laat	in	veel	gevallen	
te	wensen	over.	Sommige	schuldbemiddelaars	zijn	enkel	te	bereiken	door	
middel	van	brief.	De	meeste	mensen	hebben	hun	advocaat-schuldbemiddelaar	
nog	maar	1	keer	gezien,	aan	het	begin	van	de	procedure	en	daarna	niet	meer.	
Dikwijls	verloopt	de	communicatie	langs	het	secretariaat	van	de	advocaat-
schuldbemiddelaar.	In	enkele	gevallen	is	expliciet	de	contactname	met	de	
advocaat	-schuldbemiddelaar	verboden.

De	bereikbaarheid	van	het	OCMW	en	CAW	wordt	over	het	algemeen	als	beter	
beschouwd.

Overzichten van afbetalingen

Iedereen	wil	graag	weten	waar	hij	of	zij	staat	met	het	afbetalen	van	de	schulden.	
De	termijnen	van	collectieve	schuldenregeling	zijn	immers	lang	(5	tot	13!	jaar).
Overzichten	van	betalingen	aan	schuldeisers	zijn	echter	zeer	moeilijk	te	pakken	
te	krijgen.	En	als	ze	al	worden	opgestuurd,	zijn	ze	dikwijls	onleesbaar	of	moeilijk	
te interpreteren.

‘ Ge moet zelf maar uitrekenen hoeveel al is afbetaald, ge krijgt toch uittreksels en 
dan moet ge het maar zelf optellen en aftrekken!’22

20  Citaat uit De Fakkel Herentals
21  Citaat uit ’t Kringske Izegem
22  Citaat uit Centrum Kauwenberg, Antwerpen
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Het	heeft	ook	te	maken	met	het	systeem	van	hoe	schuldeisers	worden	afbetaald	
(ponds-pondsgewijs).	Als	er	dan	vele	kleinere	schulden	zijn	en	er	staat	al	wat	op	
de	spaarrekening	voor	onverwachte	uitgaven,	vinden	mensen	het	onbegrijpelijk	
dat	de	kleine	schulden	niet	al	onmiddellijk	worden	betaald,	zodat	ze	verdwenen	
zijn	uit	de	rekeningen.

Bij	mensen	wiens		schuldbemiddelaar	minstens	1	keer	per	jaar	de	tijd	neemt	
om	het	overzicht	te	overlopen,	wordt	dikwijls	het	contact	en	de	communicatie	
als	zeer	positief	ervaren.	Het	gesprek	rond	het	overzicht	van	de	schulden	wordt	
dan	dikwijls	gebruikt	om	de	leefsituatie	van	het	gezin	te	bespreken	en	eventueel	
bedragen	of	manieren	van	betalingen	aan	te	passen	aan	de	‘	nieuwe’	situatie	of	
andere	vragen	en	onduidelijkheden	te	bespreken.	

Bepalen van leefgeld en betalen van rekeningen

Mensen	vergelijken	zeer	dikwijls	leefgelden	met	mekaar	(‘wij	zijn	met	vier	en	
krijgen	100	€	om	van	te	leven,	hij	is	maar	alleen	en	krijgt	60	€!’),	terwijl	dit	
uiteraard	zeer	moeilijk	te	vergelijken	valt.	Alles	hangt	af	van	de	inkomsten,	maar	
ook	van	wat	de	advocaat-schuldbemiddelaar	nog	betaalt	van	rekeningen	of	juist	
niet.

Over	al	deze	dingen	bestaan	zeer	veel	onduidelijkheden	en	misverstanden.	We	
kregen zeer veel verhalen van mensen waar rekeningen te laat worden betaald 
(energierekeningen,	telecomrekeningen,	…)	en	er	daardoor	nalatigheidsintresten	
moeten	worden	betaald.	Het	is	zeker	ook	niet	altijd	duidelijk	welke	
rekeningen	door	wie	worden	betaald.	Zeker	als	er	onverwachte	kosten	zijn	als	
ziekenhuisrekeningen	of	dokterskosten	of	een	bril	die	stuk	gaat	of	nodig	is	of	
een	kapotte	GSM	die	vervangen	moet	worden.	Als	er	weinig	communicatie	is,	
worden al deze misverstanden uitvergroot en op de spits gedreven.

‘ Ik smijt u buiten, met uw dossier op straat ‘23

Er	wordt	ook	weinig	rekening	gehouden	met	extra’s	voor	Sinterklaas,	
verjaardagen,	kerstfeest,	…,	meestal	in	functie	van	de	kinderen.
De	moeilijkheid	bij	OCMW	en	CAW	is	dat	maatschappelijk	werkers	al	eens	
wisselen,	zeker	bij	lange	looptijd	van	schuldbemiddeling	en	dat	dan	gewoonten	
en	gebruiken	veranderen.	Dit	geldt	ook	bij	overdracht	van	een	dossier	van	het	
OCMW	aan	een	advocaat-schuldbemiddelaar.

23  Citaat uit Centrum Kauwenberg, Antwerpen
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‘Ik heb  ineens zo’n jong ding voor mij dat plots heel moeilijk gaat doen over dingen 
die bij de vorige absoluut geen probleem waren’24

Uiteraard	zijn	er	heel	wat	discussies	over	wat	noodzakelijk	is	om	te	leven	en	wat	
niet:	GSM,	internet,	auto,	…?

‘TV, dat is iets voor luiaards!’25

Er	is	geen	duidelijke	lijn.	Mensen	met	kinderen	vinden	andere	dingen	belangrijk	
dan	mensen	zonder	kinderen.	De	ene	zegt	wat	meer	leefgeld	te	willen	om	de	
lange	duurtijd	te	kunnen	uithouden,	de	andere	vindt	dat	hij	het	wel	met	wat	
minder	zal	doen	en	dat	de	duurtijd	bijgevolg	kan	worden	ingekort.
Ook	hier	zijn	communicatie	en	een	regelmatig	gesprek	uiterst	noodzakelijk.	
Situaties	van	mensen	veranderen,	verwachtingen	van	mensen	veranderen	ook,	
hierop	moet	kunnen	worden	ingespeeld.	En	het	belangrijkste	van	allemaal:	
moeten	mensen	in	armoede	‘perfect’	zijn?

‘Ik had een parkeerboete en mijn advocaat vloog uit! Ik vroeg hem of hij altijd zo 
perfect was en nooit eens een fout maakte …’26

Inkomsten

Dikwijls	wordt	werken	aangemoedigd	door	de	schuldbemiddelaar	door	een	hoger	
leefgeld	uit	te	keren.	In	sommige	gevallen	wordt	zwartwerk	gestimuleerd.

‘Als ge iets extra wilt, moet ge maar in’t zwart gaan werken.’27

In	andere	gevallen	wordt	werken	ontmoedigd,	omdat	het	meestal	onzekere	jobs	
zijn,	waardoor		verhoogd	kindergeld	dreigt	weg	te	vallen	en	daarna	weer	moet	
worden	aangevraagd.	Of	omdat	kinderopvang,	zeker	tijdens	de	vakanties,	zo	veel	
kosten	met	zich	meebrengt	dat	schuldbemiddelaars	het	sop	de	kolen	niet	waard	
vinden.

‘ Hij zei dat ik maar moest blijven doppen, dat dat het gemakkelijkst was voor 
iedereen.’28

24  Citaat uit De Fakkel in Herentals
25  Citaat uit Wieder in Brugge
26  Citaat uit Centrum Kauwenberg in Antwerpen
27  Citaat uit Vierdewereldgroep in Aalst
28  Citaat uit Centrum Kauwenberg in Antwerpen
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Het	extra	kindergeld	dat	in	augustus	aan	alle	gezinnen	wordt	uitbetaald,	
wordt	in	vele	gevallen	niet	doorgestort	als	leefgeld,	maar	gebruikt	voor	de	
afbetaling	van	de	schulden.	Dit	geldt	ook	voor	de	teruggave	van	belastingen,	
studiebeurzen	of	andere	premies	die	worden	getrokken.	Mensen	ervaren	dit	
als	zeer	onrechtvaardig.	Alle	maatregelen	die	op	die	manier	door	de	overheid	
worden	genomen	om	de	mensen	in	armoede	te	ondersteunen	bijvoorbeeld	bij	
de	opvoeding	en	opleiding	van	hun	kinderen,	verdwijnen	in	de	pot	naar	de	
schuldeisers.

Bevindingen over de beëindiging van de schuldbemiddeling

Mensen	geven	aan	dat	ze	zelf	hun	budget	willen	kunnen	beheren.	Ze	geven	ook	
aan	dat	ze	er	lang	niet	altijd	klaar	voor	zijn	of	dat	ze	niet	alle	mogelijkheden	
hebben	om	het	zelf	te	doen.	Mensen	spreken	ook	dikwijls	hun	angt	uit	om	zelf	
het budget in handen te nemen.

‘ Je valt in een gat. Net zoals bij zwemmen en dat ze de stok loslaten.’29

Als	de	schuldhulpverlening	op	een	goede	manier	is	verlopen,	zien	we	dat	mensen	
zelf	vragen	om	langer	in	begeleiding	te	kunnen	blijven,	of	om	over	te	stappen	
van	een	advocaat-schuldbemiddelaar	naar	een	OCMW	of	CAW.	Hier	botsen	
ze	dikwijls	op	lange	wachtlijsten	om	de	overstap	te	kunnen	maken.	Bovendien	
loopt	de	overdracht	allesbehalve	vlekkeloos.	Uiteraard	blijft	het	betalen	van	de	
schuldhulpverlening	een	groot	struikelblok	bij	de	vrijwillige	verderzetting.

Bevindingen van mensen in armoede over hulpmiddelen bij 
het zelf beheren van hun budget

In	onze	gesprekken	met	mensen	in	armoede	hebben	we	erg	gefocust	op	wat	zij	
zien	als	mogelijke	hulpmiddelen	en	handvaten	om	zelf	hun	budget	te	kunnen	
beheren op een manier die voor hen aanvaardbaar is.
Het	grote	wondermiddel	bestaat	niet	(of	wordt	toch	niet	aangegeven	door	
mensen	in	armoede),	wel	komen	er	een	aantal	belangrijke	topics	naar	boven.

Vertrouwenspersonen:	steunfiguren,	peters	en	meters,	mensen	die	•	
tussen de bemiddelaar en mensen in armoede staat (ook al zou dit niet 
hoeven!),	iemand	waar	ge	ook	eens	gewoon	‘ne	klap’	mee	kunt	doen,	
ervaringsdeskundigen als bemiddelaars

Groepsbijeenkomsten	en	vorming:	in	vertrouwen	kunnen	vertellen,	•	
sterker worden in groep, ervaringen uitwisselen, vorming is evenwel 

29  Citaat uit Vierdewereldgroep in Aalst
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dikwijls	niet	afgestemd	op	de	doelgroep	of	op	de	praktijk	en	dat	is	
jammer,	hoe	moeten	we	leren	sparen!,	eigen	tempo	is	belangrijk,	...
Opbouwen	tijdens	een	schuldbemiddeling:	langzaamaan	het	beheer	•	
zelf	weer	in	handen	nemen,	leefgeld	verhogen	en	ook	rekeningen	die	
zelf	moeten	worden	betaald,	samen	rekeningen	betalen,	veel	tijd	om	
te	begeleiden	en	de	mogelijkheid	bieden	om	vragen	te	stellen,	mogen	
mislukken en opnieuw te mogen beginnen, …
Nood	aan	duidelijke	informatie	over	rechten	en	plichten:	op	maat	van	•	
mensen	in	armoede,	in	verstaanbare	taal,	sociaal	huis	waar	je	met	zulke	
vragen	ook	terecht	kan,	een	telefoonnummer	waar	je	altijd	iemand	kan	
bereiken	die	je	verderhelpt	met	vragen	en	die	informatie	kan	geven,	…

Aanbevelingen

Schuldbemiddelaars moeten op geregelde tijdstippen bereikbaar zijn per 
telefoon of mail of door een open-zittingsuur.

Afrekeningen moeten leesbaar opgesteld zijn en een duidelijk overzicht geven 
van de afbetalingen van de schulden, het gespaarde saldo en de bewegingen op 
de rekening. Deze afrekeningen moeten minstens 2 keer per jaar automatisch 
worden verstuurd naar de mensen in schuldhulpverlening.
Mensen moeten inspraak hebben in het bepalen van het leefgeld en hierbij 
moet rekening worden gehouden met de totale situatie van het gezin.30 

30  zie ook bijlage ‘Wat neem je mee om leefgeld te bepalen?’
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Leefomstandigheden kunnen veranderen in de looptijd van de 
schuldbemiddeling. Hier moet men ten volle rekening mee kunnen houden.

Schuldbemiddelaars moeten de mens achter het dossier zien en blijven zien. 
Kennis van de leefwereld van mensen in armoede is onontbeerlijk. Verplichte 
vorming is noodzakelijk voor alle schuldbemiddelaars.

Zorg, waar nodig, voor begeleiding op maat tijdens en na de procedure. Steeds 
gebaseerd op vrijwilligheid en wederzijds vertrouwen.
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Deel 2: De resultaten van de tocht
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Vierdewereldwerking Aalst
Groepsgesprek met 13 aanwezigen en 2 begeleiders.

Verschillende vormen van schuldhulpverlening:

Collectieve	schuldenregeling•	
Voorlopige	bewindvoering•	
Budgetbeheer•	

Begeleidingen gebeuren door:

Advocaat•	
Maatschappelijk	werker	op	CAW•	

Contact met begeleider/schuldbemiddelaar:

Weinig	of	geen	contact	met	de	advocaat•	
Het	bestaande	contact	met	de	advocaat	verloopt	moeizaam.	Bij	een	vraag	•	
naar	meer	leefgeld	krijgen	ze	volgend	antwoord:	“Meneer,	ga	werken	in	het	
zwart.”
Extra’s	zijn	ook	niet	mogelijk.	Maar	met	hulp	van	een	maatschappelijk	•	
werker	bij	het	CAW	sparen	ze	van	hun	eigen	leefgeld	voor	hun	extra’s.
Deze	maatschappelijk	werker	van	het	plaatselijk	CAW	staat	voor	een	•	
aantal	mensen	vrijwillig	tussen	hen	en	de	advocaat.	Dit	wil	zeggen	dat	het	
leefgeld	eerst	bij	haar	terecht	komt	en	dan	bij	de	mensen.	Meestal	omdat	
het	contact	met	de	advocaat	zeer	moeizaam	verloopt.
De	mensen	hebben	een	goed	gevoel	bij	deze	maatschappelijk	werker.	Zij	•	
steunt	hen	als	ze	aan	iets	twijfelen,	wijst	hen	op	gevarenzones	die	ze	zelf	
niet	zien	aankomen,	heeft	een	grotere	bevoegdheid	om	zware	rekeningen	
in kleinere bedragen te proberen laten splitsen en ze kunnen er met al hun 
vragen	terecht.	De	mensen	hebben	het	gevoel	dat	er	met	haar	een	echte	
band	wordt	gecreëerd.

Overzichten:

Collectieve	schuldenregeling:	mensen	krijgen	veelal	geen	overzicht•	
Voorlopige	bewindvoering:	1x	per	jaar	een	overzicht•	
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Bereikbaarheid:

Collectieve	schuldenregeling:	het	contact	met	de	advocaat	verloopt	voor	de	•	
meeste	mensen	via	de	maatschappelijk	werker	van	het	CAW

Wat zou mensen kunnen helpen zelf hun budget te beheren?

Over	het	einde	van	de	begeleiding	wordt	gezegd:	•	 “Je valt in een gat. Net 
zoals bij zwemmen en ze de stok loslaten.”
Een	vrouw	in	voorlopige	bewindvoering	heeft	tijdens	het	overgangsjaar	•	
zelf	een	kasboek	bijgehouden.	De	advocaat	heeft	dit	slechts	enkele	keren	
gedeeltelijk	bekeken.	Hij	zei	dat	ze	het	goed	deed	en	van	verdere	opvolging	
of	begeleiding	was	er	geen	sprake.
De	extra	begeleiding	van	de	maatschappelijk	werker	van	het	CAW	heeft	•	
hen	een	aantal	dingen	bijgebracht:	door	alle	betalingen	samen	te	brengen	
in	een	overzicht	krijgt	je	duidelijkheid	en	tijd	is	belangrijk	om	in	het	oog	
te houden.

Andere:

Vaak	moet	de	dokter	van	het	eigen	leefgeld	worden	betaald.	Maar	de	•	
terugbetaling	van	de	ziekenkas	wordt	rechtstreeks	op	de	rekening	van	de	
advocaat	gestort.	
De studiebeurzen van de kinderen worden ook op de rekening van de •	
advocaat	gestort	en	mee	aangewend	om	schulden	af	te	betalen.
Er	is	een	gebrek	aan	informatie	over	de	collectieve	schuldenregeling.	•	
Mensen	weten	niet	alles	over	de	mogelijkheden	en	rechten	onder	
de	collectieve	schuldenregeling. “Wat zijn de rechten van mensen in 
collectieve?””Vele mensen weten niet hoe het werkt en in elkaar zit.”
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De Lage Drempel te Mechelen
Groepsgesprek met 19 aanwezigen en 2 begeleiders

Ervaringen en aanmerkingen van de deelnemers

Schulden	kunnen	worden	ingeperkt	door	de	financiën	over	te	laten	aan	een	•	
vriend	of	een	vriendin.
Een	man	moet		gezien	zijn	vorige	financiële	problemen,	5	jaar	wachten	tot	•	
hij	beroep	kon	doen	op	een	collectieve	schuldenregeling,	wat	veel	te	lang	
is.	De	reden	voor	deze	duur	is	onbekend,	het	kan	zijn	dat	er	wachtlijsten	
zijn	voor	de	collectieve.
Wanneer men door omstandigheden een nieuwe bankkaart wilt aanvragen, •	
moet	men	lang	wachten,	bovendien	kosten	bankkaarten	veel	geld	en	kan	je	
onder	de	limiet	gaan,	wat	nog	sneller	kan	leiden	tot	schulden,	het	is	echter	
wel	mogelijk	om	met	de	bank	overeen	te	komen	dat	men	niet	onder	de	
limiet kan gaan.
De	procedure	voor	het	verkrijgen	van	stempelgeld	sleept	bij	sommige	•	
personen	lang	aan,	vb.	al	vanaf	aanvang	2009.
Het	OCMW	beslist	éénzijdig	om	in	het	kader	van	budgetbeheer	bepaalde	•	
rekeningen	niet	meer	te	betalen,	omdat	het	OCMW	van	oordeel	is	dat	
dit	overbodige	luxe	is	(internet,	televisie).	De	cliënt	wordt	hiervan	niet	op	
de	hoogte	gebracht	en	krijgt	na	een	aantal	maanden	van	de	leverancier	
een	aanmaning	om	te	betalen	(blijkbaar	beëindigt	het	OCMW	dan	de	
overeenkomst	met	de	leverancier	niet).
Personen	weten	niet	hoelang	ze	op	een	zwarte	lijst	staan	bij	de	crediteurs.•	
De	leefgelden	die	men	in	het	kader	van	de	collectieve	ontvangt,	zijn	•	
zeer	laag	en	er	worden	niet	altijd	voldoende	overzichten	verstrekt	van	de	
afbetaalde	schulden	door	de	schuldenregelaar.
Eén	vrouw	was	echter	wel	zeer	tevreden	van	haar	schuldbemiddelaar,	zij	en	•	
haar	vriend	hebben	beiden	een	behoorlijk	inkomen.
Mensen	weten	niet	op	welke	goederen	de	gerechtsdeurwaarder	al	dan	niet	•	
een	bewarend	beslag	kan	leggen	en	de	goederen	van	familieleden	worden	
soms ook in beslag genomen.
De	schuldbemiddelingsdienst	van	het	OCMW	moet	zich	ook	toespitsen	•	
op	jongeren	met	schulden,	zij	zijn	immers	een	leeftijdsgroep	die	zeer	
beïnvloedbaar	is	voor	trends	waarin	ze	willen	meegaan,	en	die	veel	geld	
kosten	(dure	gsm’s,	mp3	spelers	etc.),	ook	is	men	van	oordeel	dat	de	
jongeren	niet	altijd	de	waarde	van	het	geld	kennen,	gezien	bijna	alles	
tegenwoordig via bankkaart gaat (geen papieren geld meer).
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De	luxeproducten	van	vroeger	(gsm,	internet,	auto)	zijn	ondertussen	•	
onontbeerlijk	geworden	en	behoren	tot	de	basisbehoeften,	deze	kan	je	de	
mensen niet ontzeggen.
Wachtlijsten	voor	sociale	woningen	zijn	veel	te	lang,	er	zijn	niet	voldoende	•	
sociale	woningen	voor	grote	gezinnen	(5	kinderen).
Een	OCMW	verstrekt	wel	maandelijks	een	overzicht	van	de	betalingen,	•	
maar	verschaft	geen	details,	vb	de	indeling:	administratieve	kosten,	de	
intresten,	schulden	zelf.
Mensen	in	collectieve	schuldenregeling	hebben	voordelen	ten	opzichte	•	
van	mensen	die	zelf	hun	schulden	betalen,	bij	de	collectieve	worden	de	
intresten	immers	bevroren,	betaalt	men	zelf,	dan	blijven	ze	lopen.
Eén	van	de	aanwezigen	zei	dat	hij	nadat	hij	uit	de	collectieve	zou	stappen,	•	
nog	een	jaar	extra	begeleiding	zou	krijgen	van	een	pro	deo	advocaat	om	
zijn	budget	goed	te	leren	beheersen.
Het	OCMW	zou	moeten	optreden	als	bemiddelaar	tussen	de	advocaat	en	•	
de	cliënt.
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’T KRINGSKE IZEGEM
Groepsgesprek met 17 aanwezigen en 2 begeleiders.

Verschillende vormen van schuldhulpverlening:

collectieve	schuldenregeling•	
budgetbegeleiding•	
budgetbeheer•	
combinatie	van	budgetbeheer	en	budgetbegeleiding•	
geen	met	wel	een	schuldenproblematiek•	

Begeleidingen gebeuren door:

advocaat•	
Maatschappelijk	werker	op	OCMW•	

Contact met begeleider/schuldbemiddelaar:

Contact	met	begeleider	(schuldbegeleiding,	schuldbeheer)	wordt	als	•	
positief	ervaren.	Toch	zijn	er	Maatschappelijk	werkers	waarmee	het	contact	
toch	zeker	niet	optimaal	is.	De	begeleiding	wordt	voor	een	groot	stuk	
bepaald door de hulpverlener.
De	verschillen	in	begeleiding	en	daardoor	ook	willekeur	tussen	de	•	
verschillende	OCMW’s	in	de	regio.	Mensen	moeten	al	te	vaak	ZELF	naar	
hun	rechten	vragen	(Maatschappelijk	werker	:	“Dat	hebt	ge	weer	gehoord	
in	da	Kringske	zeker!”)
Gebrekkig	tot	geen	contact	tussen	de	verschillende	OCMW’s	•	
Contact	met	schuldbemiddelaar	(advocaat)	wordt	als	zeer	slecht	ervaren.	•	
Ook	hier	komen	verschillende	knelpunten	naar	voor.
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Knelpunten:

zeer	slechte	communicatie•	
nauwelijks	tot	geen	contact•	
geen	mondeling	contact	maar	enkel	via	schriftelijke	correspondentie•	
niet bereikbaar•	
zeer	betuttelende,	kleinerende	taal	in	briefwisseling•	
dreigende	taal:	buitengooien	van	dossier•	
willekeur•	
contact	opnemen	wordt	verboden	door	schulbemiddelaar•	
nalaten	van	betaling	leefgeld•	
demotiveren om te gaan werken•	
geen	overzicht	van	betalingen•	
mensen	moeten	zich	voor	alles	verantwoorden:	“We	zijn	ook	mensen	en	we	•	
willen	ook	zelf	dingen	kunnen	doen	zonder	dat	iemand	anders	dat	moet	
weten!”
absurde	procedure	bij	vraag	naar	medicatie:	eerst	vraag	indienen	•	
bij	schuldbemiddelaar,	dan	naar	apotheek	gaan	en	rekening	vragen	
met	daarop	de	stempel	van	de	apotheek,	dit	dan	terug	indienen	bij	
schuldbemiddelaar	en	dan	wachten	op	antwoord	om	de	medicatie	dan	
uiteindelijk	aan	te	kunnen	kopen.
geen	extra’s•	
respectloos:	“Je	moet	die	brief	mooi	zacht	in	de	brievenbus	laten	glijden	en	•	
dus	niet	proppen!”,	“Time	is	money	en	daarom	heb	ik	nu	geen	tijd!”

Overzichten:

Er	is	een	duidelijk	verschil	tussen	de	personen	in	budgetbeheer	en/of	begeleiding	
en	de	personen	in	collectieve	schuldenregeling.

budgetbeheer	en	budgetbegeleiding:	wekelijkse	tot	maandelijkse	•	
persoonlijke	contacten	met	duidelijke	overzichten	van	betalingen.	De	
hulpvrager	heeft	vaak	inspraak	in	het	beheer	van	zijn	of	haar	budget.	Toch	
blijft	de	begeleiding	op	OCMW	afhankelijk	van	persoon	tot	persoon.
collectieve	schuldenregeling:	mensen	krijgen	veelal	geen	overzicht	en	als	ze	•	
er	naar	vragen	worden	ze	vaak	afgewezen

Bereikbaarheid:

via	OCMW	weinig	of	geen	problemen•	
schuldbemiddelaar	(advocaat)	is	nauwelijks	tot	niet	bereikbaar•	
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Wat zou mensen kunnen helpen zelf hun budget te beheren?

Groepsverband:	praten	over	schulden,	ervaringen	uitwisselen	en	samen	•	
sterker worden.
Iemand	waarbij	je	terecht	kan	als	je	vragen	hebt.•	
Een	deel	zelf	beheren	en	een	deel	afstaan	in	‘budgetbeheer’.•	
Vaste	domiciliëringen.•	
Alles	zelf	kunnen	doen	met	persoonlijk	budget	maar	toch	met	•	
maandelijkse	begeleiding.
Maatschappelijk	werker	van	OCMW	als	bemiddelaar	tussen	•	
schuldbemiddelaar	(advocaat)	en	schuldenaar.
Vrije	consultaties.•	
Schulbemiddelaar	op	vaste	momenten	bereikbaar	voor	telefonische	•	
contacten.
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Ons Gedacht Lier
Individueel gesprek
Groepsgesprek met 2 begeleiders en 7 aanwezigen

Verschillende vormen van schuldhulpverlening 

Bugetbeheer	binnen	begeleid	zelfstandig	wonen•	
Advocaat	/	bewindvoerder•	
Budgetbeheer	verplicht	via	OCMW	om	leef loon	te	krijgen•	
Budgetbegeleiding	vrijwillig	via	CAW•	

Begeleidingen gebeuren door 

Maatschappelijk	werker•	
Advocaat•	
Begeleiding	zelfstandig	wonen•	

Bereikbaarheid

Maatschappelijk	werker	op	afspraak	of	telefonisch,	maar	problematisch	als	•	
ze	ziek	zijn	of	op	vakantie,	geen	deftige	opvolging.	
Advocaten	telefonsch	te	bereiken	tussen	8u15	en	8u30.	Elk	kwartaal	komt	•	
advocaat		om	rekeningen	te	overlopen.	
Begeleiding	zelfstandig	wonen	volgt	alles	op,	begeleidt	zeer	sterk	(mee	•	
kopen	van	kleren,	…).	Hij	is	te	vertrouwen,	hij	kent	me,	hij	weet	wanneer	
ik erover ga.

Overzichten:

Bewindvoering:	1	keer	per	kwartaal•	
OCMW:	regelmatig	overzichten	van	wat	afbetaald	is	en	wat	niet.•	
Geen	overzichten•	
Ik	kreeg	een	plan	van	alles	wat	ik	moest	afbetalen,	ik	zag	dat	het	steeds	•	
beter	ging,	dat	er	steeds	meer	werd	afbetaald.	Ik	had	een	hele	goeie.	Ik	ben	
vrijwillig	gebleven	daarna.
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Andere:

Rekeningen	werden	zo	laat	betaald,	dat	ik	300,00	€	per	jaar	moest	betalen	•	
aan	extra	rappelkosten.
Ik	krijg	alles	wat	ik	vraag,	alleen	dikwijls	heel	laat	(solden	als	solden	•	
gedaan	zijn,	bedrag	voor	vakantie,	als	ik	al	had	moeten	vertrekken)

Wat zou mensen kunnen helpen zelf hun budget te beheren?

In	groep	bijeenkomen,	zoals	hier,	maar	wel	in	vertrouwen,	je	vertelt	niet	•	
zomaar alles aan iedereen.
Sterker	worden	in	hoe	geld	beheren,	hoe	ermee	omgaan.•	
Ik	heb	mijn	geld	laten	opzij	zetten,	als	ik	uit	budgetbeheer	kwam,	dat	•	
helpt.
Ik	ga	vrijwillig	bij	mijn	advocaat	blijven,	ook	al	is	de	collectieve	gedaan.•	
Thuisbegeleiding•	
Iemand	die	je	helpt	met	de	papieren	en	facturen,	ik	kan	daar	allemaal	niet	•	
aan uit.
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Onder Ons Sint-Truiden
11 aanwezigen en 1 begeleider

Soorten schuldhulpverlening

budgetbeheer•	
collectieve	schuldenregeling•	
voorlopige bewindvoering•	

Wie staat er in voor de begeleiding?

advocaat•	
combinatie	advocaat+OCMW•	
weet ik niet•	

Hoe vaak is er contact met de begeleiding ?

Er	is	vrijwel	nooit	contact	met	de	schuldbemiddelaars.

Hoe verloopt het  contact?

schriftelijk•	
telefonisch•	
bijna	nooit	persoonlijk•	

Wat zelf betalen met het leefgeld?

Leefgeld	werd	door	de	mensen	als	zakgeld	omschreven.	Dit	bedrag	•	
varieerde van 75 tot 300 euro per maand.
Wat	mensen	zelf	betaalden:	rookwaren,	voeding,	kleding,	onderhoud	huis,	•	
benzine,	onderhoud	wagen,	extra’s.
Er	werd	weinig	tot	geen	rekening	gehouden	met	extra’s	(verjaardag,	•	
Sinterklaas,…).	De	mensen	moesten	hier	veelal	zelf	voor	instaan.
Socio-cultureel	statuut	laat	mensen	toe	om	tot	90%	korting	te	krijgen	•	
op	culturele	activiteiten.	Enkelingen	van	deze	groep	konden	van	deze	
voorziening gebruik maken.
Leef loon	bij	het	begin	van	de	schuldbemiddeling	werd	steeds	in	•	
afwezigheid	van	de	mensen	bepaald.	In	een	enkel	geval	wel	met	
aanwezigheid	van	de	maatschappelijk	werker.
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Knelpunten

Veel	te	weinig	contact	met	schuldbemiddelaar.•	
Schuldbemiddelaar	wordt	als	heel	onbeleefd	ervaren.•	
Mensen	voelen	zich	niet	gerespecteerd	door	de	schuldbemiddelaar.•	
Mensen	voelen	zich	vaak	geïntimideerd	door	de	schuldbemiddelaar.•	
Te	veel	gebruik	van	vakjargon.•	
Mensen	krijgen	geen	overzicht	en	vrijwel	geen	informatie	van	de	•	
schuldbemiddelaar.
Onduidelijke	of	te	weinig	informatie	wordt	bij	veel	mensen	als	een	•	
knelpunt	ervaren.	Dit	te	kort	aan	informatie	wordt	door	veel	mensen	ook	
in het reguliere hulpverleningsaanbod van de gemeente  ervaren. 

Wat ervaren mensen als nood?

Meer	en	duidelijke	informatie.•	
Duidelijk	overzicht	door	hun	schuldbemiddelaar.•	
Menselijke	en	gelijkwaardige	houding.•	
Wederzijdse	verstandhouding.•	
Afspraken	in	mensentaal	op	papier.•	
Bemiddelaar	tussen	schuldbemiddelaar	en	cliënt,	maar	eigenlijk	is	dit	maar	•	
een	tussenoplossing	van	het	eigenlijke	probleem.
Belang	van	het	eerste	contact:	vaar	loopt	het	vaak	al	mis.•	
Geen	willekeur.•	
Mensen	komen	in	een	nieuwe	situatie	terecht.	Hulpverlener	zou	vanuit	•	
deze nieuwe situatie moeten vertrekken.

Wat zou mensen kunnen verder helpen om zelf het budget te 
beheren ?

Via	groepswerk	wil	Onder	Ons	haar	doelstelling	realiseren.	Ze	wil	signalen	
van mensen in armoede verzamelen en een dialoog opstarten naar de 
schuldbemiddelaars	en	het	beleid	toe.	Er	wordt	vooral	gewerkt	op	provinciaal	
niveau.	Toch	wordt	dit	groepswerk	ook	als	aangenaam	ervaren	door	de	
deelnemers omdat mensen over hun problemen met mekaar kunnen praten in 
groep.	Dit	groepswerk	biedt	dus	een	duidelijke	meerwaarde.
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Vetrouwenspersoon	:	Wordt	beschouwd	als	bijna	noodzakelijk,	terwijl	•	
het	dat	eigenlijk	niet	zou	mogen	en	moeten	zijn,	want	het	betekent	dat	
schuldbemiddelaars	hun	werk	niet	doen.
Nood	aan	vorming	:	nood	om	in	scholen	goede	informatie	te	geven	rond	•	
algemene	administratie	en	rechten	hebben	en	krijgen.	Zelf	ervaarden	
de	mensen	vorming	ook	voor	hen	nodig	:	in	hun	taal	en	op	hun	maat	
gemaakt,	want	na	uitnodiging	van	verschillende	diensten	en	advocaten	
naar	de	groep	om	info	uit	te	wisselen,	bleek	veel	nog	onduidelijk	en	
moeilijk.	Er	zouden	informatiedagen	over	rechten	en	plichten	moeten	
gegeven worden.

‘Op papier kunt ge een heel schoon leven hebben ‘  J.
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Wieder Brugge
Groepsgesprek met 17 aanwezigen en 2 begeleiding.

Verschillende vormen van schuldhulpverlening:

budgetbegeleiding•	
budgetbeheer•	
voorlopige bewindvoering•	

Begeleidingen gebeuren door:

Maatschappelijk	werker	op	OCMW•	
Maatschappelijk	werker	op	CAW•	

Contact met begeleider/schuldbemiddelaar:

Het	contact	met	de	voorlopig	bewindvoerder	verloopt	zeer	moeizaam.	Hij	•	
is	nooit	tevreden	en	alles	wat	ze	vraagt	is	teveel	(“TV	is	voor	luiaards”).	
Dit	heeft	een	weerslag	op	haar	gezondheid.	Het	vreet	haar	vanbinnen	op:	
“Ze	weet	niet	wat	ze	zegt,	ze	is	een	psychiatrisch	patiënte.”
Mensen	gaan	liever	naar	het	CAW	dan	naar	het	OCMW.	Over	het	•	
OCMW	gaan	er	wat	klachten	de	ronde:	geen	extra’s,	geen	inzage	in	
dossier, niets wordt betaald.
Iedereen	is	heel	tevreden	over	de	begeleiding	door	het	CAW:	“Ik	ben	•	
content	dat	ik	naar	het	CAW	ben	gegaan.	Nu	kan	ik	altijd	alles	betalen.”
Iemand	was	10	jaar	in	begeleiding	bij	het	CAW.	Iedere	maand	keken	ze	•	
samen	naar	de	vaste	inkomsten	en	uitgaven.	Hier	heeft	ze	veel	uit	geleerd.	
Nu	lukt	het	nog	altijd	om	alles	zelf	te	beheren,	enkel	bij	grotere	bedragen	
vraagt	ze	een	afbetalingsplan.
Iemand	is	heel	tevreden	over	de	begeleiding	bij	het	CAW,	maar	geeft	•	
duidelijk	aan	dat	ze	nog	niet	klaar	is	om	het	zelf	te	doen.	Ze	krijgt	200€	
leefgeld	voor	2	weken.	Als	de	kinderen	(2)	op	internaat	zijn,	gaat	dat.	In	de	
vakanties	is	het	moeilijker	om	ermee	rond	te	komen.
De	begeleiding	is	vriendelijk	en	correct.	Dat	is	één	van	de	belangrijkste	•	
dingen. Dat gevoel willen sommige mensen nog niet missen. Ze horen dat 
gevoel	niet	als	ze	naar	grote	maatschappijen	bellen	en	daarom	bellen	ze	
liever	naar	het	OCMW.
Het	OCMW	geeft	je	meer	mogelijkheden	om	af	te	betalen.•	
Iemand	heeft	zelf	een	budgetplan	bij	het	OCMW	aangevraagd.	Het	•	
leefgeld	krijgt	ze	per	week,	maar	extra’s	moeten	zelf	worden	gevraagd.
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“Ik	zit	bij	het	OCMW.	Al	mijn	schulden	zijn	weg,	maar	heb	zelf	nog	•	
gevraagd naar langere begeleiding.”
Na	de	collectieve	schuldenregeling	zelf	nog	budgetbeheer	gevraagd.	Hierbij	•	
krijgt	ze	om	de	3	maanden	een	overzicht	en	de	deurwaarders	laten	haar	
met	rust.	In	het	begin	kreeg	ze	om	de	2	weken	leefgeld,	maar	ze	heeft	zelf	
gevraagd	om	dit	per	week	(100€)	te	krijgen.	In	het	begin	heeft	ze	moeten	
leren	om	hiermee	rond	te	komen.	Nu	wordt	het	terug	om	de	2	weken	
leefgeld,	maar	dat	ziet	ze	zelf	eigenlijk	niet	zitten.
Als	je	correct	bent,	kan	je	met	je	begeleiding	bespreken	om	je	leefgeld	te	•	
verhogen.	Zo	heb	je	meer	keuze	in	wat	je	doet.

Knelpunten:

Slechte	communicatie	met	bewindvoerder.	Hij	komt	zijn	afspraken	niet	na	•	
en	beweert	dat	hij	zaken	heeft	betaald	die	nog	niet	betaald	zijn.	Zo	ging	
hij	een	voorschot	betalen	voor	een	reis.	2	weken	op	voorhand	was	er	nog	
steeds niets betaald.
Bij	het	OCMW	blijf	je	afhankelijk	van	je	dossierbeheerder	om	bv.	extra’s	•	
te	krijgen.

 Overzichten:

Bewindvoering:	van	oktober	2008	wordt	er	al	gevraagd	achter	een	•	
overzicht.	Ze	heeft	echter	nog	altijd	niets	ontvangen.
Het	OCMW	heeft	een	programma	waarin	je	al	je	inkomsten	en	uitgaven	•	
moet	invoeren.	Op	basis	daarvan	wordt	dan	het	leefgeld	berekend.	Dit	
maakt	het	duidelijk	van	waar	dat	bedrag	komt.
Als	je	het	zelf	vraagt,	krijg	je	bij	het	OCMW	1x	per	jaar	een	overzicht.•	
Bij	het	CAW	krijg	je	automatisch	een	overzicht.	•	

Bereikbaarheid:

Bij	het	CAW	kan	je	tot	6	maanden	na	de	stopzetting	van	je	begeleiding	•	
blijven	bellen	als	je	vragen	hebt.
Bereikbaarheid	geeft	een	houvast	en	geruststelling	in	geval	van	nood.•	
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Wat zou mensen kunnen helpen zelf hun budget te beheren?

Opbouwen,	niet	alles	in	1	keer.•	
Het	Wit-Gele	Kruis	heeft	een	goede	budgetagenda.	Deze	kost	15€.	En	•	
vaak is dat te duur om hem te kunnen kopen.
In	geval	van	nood	altijd	naar	iemand	te	kunnen	bellen.•	
Steun:	familie	of	mensen	waar	je	bij	terecht	kan,	iemand	die	je	bijstaat	in	•	
de	begeleiding	en	die	ook	vraagt	hoe	het	met	je	gaat.
Begeleiding	moet	duidelijk	vragen	of	je	je	klaar	voelt	om	ermee	te	stoppen.	•	
Want	je	moet	je	er	echt	klaar	voor	voelen	om	het	opnieuw	zelf	te	gaan	
doen.
Peter-	en	meterschap	bij	Wieder	is	heel	goed.	Maar	soms	kost	het	moeite	•	
om	zelf	contact	te	zoeken.
Opbouwen	van	het	leefgeld:	50€	-	70€	-	100€•	
Van	groepswerk	kan	je	heel	wat	leren.	Maar	het	blijft	wel	heel	moeilijk	om	•	
er	effectief	zelf	mee	aan	de	slag	te	gaan.
In	groep	spreken	kan	helpen.	Maar	bij	een	groep	is	het	belangrijk	dat	je	op	•	
je	eigen	tempo	kan	groeien	en	eruit	raken.	Je	moet	het	zelf	doen.
Schrik	en	angst	dat	als	je	zelf	je	budget	in	handen	neemt	bij	een	•	
onverwachte	kost	(vb.	ziekenhuiskosten)	alle	miserie	opnieuw	begint.

Andere:

In	het	vluchthuis	moet	alles	worden	afgeven	(kindergeld,	onderhoudsgeld,	•	
loon).	En	vaak	is	er	dan	nog	schuld	als	je	er	buiten	gaat.
Het	is	belangrijk	om	kinderen	de	waarde	van	geld	te	leren.•	
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De Schakel te Puurs
Groepsgesprek met 18 aanwezigen en 2 begeleiders.

Ervaringen en aanmerkingen van de deelnemers

Twee	van	de	deelnemers	waren	van	oordeel	dat	de	advocaat	die	als	•	
schuldbemiddelaar	werd	aangesteld	er	met	hun	geld	vandoor	was.	Er	werd	
in	beide	gevallen	wel	een	leefgeld	uitgekeerd,	doch	de	schulden	werden	
bij	de	ene	niet	afbetaald	en	bij	de	andere	slechts	occasioneel.	Wanneer	
de	termijn	van	het	afbetalingsplan	was	afgelopen	bleek	dat	de	schulden	
volgens	hen	geenszins	waren	afbetaald.	Het	gaat	om	twee	verschillende	
advocaten.	
Ook	hier	zijn	er	getuigenissen	van	mensen	dat	de	advocaten	weigeren	om	•	
met	hen	contact	te	onderhouden	of	afschriften	te	laten	zien	van	hoe	de	
schuldaf lossingen	verlopen.	Dit	is	geenszins	motiverend,	aangezien	de	
schuldenaar	dan	zijn	schuldenlast	niet	ziet	dalen.
Wat	betreft	schuldhulpverlening	door	het	OCMW	zijn	er	uitéénlopende	•	
ervaringen.	Eén	vrouw	voelde	dat	ze	goed	geholpen	werd,	zij	kreeg	van	het	
OCMW	wekelijks	overzichten.	Een	andere	vrouw	was	van	oordeel	dat	de	
OCMW-medewerkers	zich	niet	altijd	inleven	in	de	situatie	van	de	cliënt,	
en	zo	bijvoorbeeld	al	het	papierwerk	overlaten	aan	de	cliënt,	terwijl	deze	
niet	altijd	in	staat	is	om	zijn	of	haar	administratie	zelfstandig	in	orde	te	
brengen.
Ook	viel	het	op	dat	de	regels	die	worden	gehanteerd	in	de	OCMW’s	•	
verschillen	per	dorp.	
Er	was	discussie	over	het	feit	of	iemand	die	uit	de	schulden	raakt,	•	
de	neiging	zou	behouden	om	opnieuw	schulden	te	maken.	Volgens	
sommigen	is	dit	uitgesloten,	omdat	zij	nooit	meer	in	dezelfde	situatie	
willen	belanden,	terwijl	anderen	toegeven	dat	zij	onder	invloed	van	onze	
consumptiemaatschappij	wel	terug	zouden	bezwijken	om	leningen	aan	te	
gaan	om	ook	de	producten	te	kunnen	kopen	die	anderen	hebben.(sociale	
status behouden naar de buitenwereld toe)
Er	werden	enkele	oplossingen	aangedragen	teneinde	deze	neiging	om	terug	•	
schulden	aan	te	gaan	in	te	perken.	Zo	werd	er	gezegd	dat	het	nodig	is	om	
mensen	aan	te	leren	met	geld	om	te	gaan	(vb	in	de	vorm	van	een	cursus),	
dat	ook	groepshulp	kan	baten	en	dat	begeleiding	door	een	sociaal	werker	
ten	zeerste	wordt	geapprecieerd.	
Mensen	die	uit	de	collectieve	schuldenregeling	geraken	willen	zich,	•	
teneinde	niet	opnieuw	in	de	schulden	te	geraken,	voornemen	om	meer	te	
sparen en dan pas iets te kopen en dus niets meer op krediet te kopen.

45



De	mensen	waren	van	oordeel	dat	er	te	weinig	informatie	wordt	verstrekt	•	
over	de	rechten	die	ze	hebben.	Zo	kunnen	ze	hun	mogelijkheden	niet	
optimaal benutten.
Ziekenhuiskosten	worden	niet	opgesplitst,	ze	moeten	alles	in	één	keer	•	
betalen,	er	kan	geen	overeenkomst	met	de	arts	of	het	ziekenhuis	worden	
gesloten	om	de	verzorgingskosten	in	termijnen	af	te	betalen.
Een	gezin	met	2	kinderen	kreeg	slechts	100	euro	leefgeld	per	week,	terwijl	•	
een alleenstaande man 60 euro kreeg.
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De Fakkel Herentals
Groepsgesprek met 9 aanwezigen en 1 begeleider.

Verschillende vormen van schuldhulpverlening:

collectieve	schuldenregeling•	
budgetbeheer	via	OCMW•	
budgetbegeleiding	via	OCMW•	
geen	met	toch	een	terugkerende	schuldenproblematiek•	

Begeleidingen gebeuren door:

advocaat•	
Maatschappelijk	werker	op	OCMW•	

Contact met begeleider/schuldbemiddelaar en diverse 
knelpunten:

In	collectieve	schuldenregeling	is	er	duidelijk	willekeur	waar	te	nemen	bij	•	
dezelfde	advocaat.	De	ene	cliënt	krijgt	wel	iets	en	de	andere	niet.	Waarom?
Het	contact	met	de	advocaat	verloopt	moeizaam,	maar	er	kan	wel	•	
getelefoneerd	worden	en	er	is	ook	schriftelijke	correspondentie.	Bij	één	
persoon	verliep	de	communicatie	met	de	advocaat	wel	heel	goed.
Advocaat	in	collectieve	moedigt	werken	aan	maar	in	die	mate	dat	hij	•	
verhoging	van	het	leefgeld	koppelt	aan	meer	werken.	Deze	persoon	in	
kwestie	werkte	al	en	verdiende	ongeveer	€	1250	per	maand.
Budgetbeheer	via	OCMW:	veel	hangt	af	van	wie	de	cliënt	voor	zich	•	
heeft	zitten.	Er	is	ook	hier	veel	willekeur	en	mensen	ervaren	het	beheren	
van	hun	geld	vaak	als	heel	betuttelend:	“Ik	moet	bekan	oep	mijn	knieën	
gaan	zitten	om	iets	te	vragen!”,	“Ik	heb	ineens	een	jong	ding	voor	mij	dat	
plots	heel	moeilijk	gaat	doen	over	dingen	die	bij	de	vorige	absoluut	geen	
probleem	waren!”
Budgetbegeleiding	wordt	als	positief	ervaren,	cliënt	heeft	tweewekelijks	•	
een	afspraak	en	daarbij	heeft	de	cliënt	het	voordeel	dat	zijn/haar	
verbondenheid	aan	het	OCMW	ook	toegang	geeft	tot	andere	voordelen	
en	tevens	wordt	alles	sneller	voor	de	cliënt	geregeld.	Bedenking:	dit	is	
natuurlijk	niet	fair	ten	opzichte	van	de	mensen	die	niet	verbonden	zijn	aan	
een	OCMW	en	zelf	alles	moeten	regelen.
Personen	hebben	voordelen	van	het	OCMW	verloren	toen	het	OCMW	•	
stopte met dit systeem en deze personen toegewezen werden aan een 
advocaat-schuldbemiddelaar.
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Er	is	een	duidelijk	verschil	waar	te	nemen	bij	de	OCMW’s	in	de	•	
verschillende	regio’s	en	gemeenten:	bv.	bij	het	OCMW	van	X	moet	de	
cliënt	zelf	de	medicatie	betalen	terwijl	dat	bij	het	OCMW	van	X	niet	het	
geval	is.	Nauwelijks	tot	geen	extra’s	bij	collectieve	en	budgetbeheer.	Er	
wordt	in	beide	systemen	gespaard	voor	de	cliënt	maar	die	extra’s	kunnen	
er	niet	af.	Dat	spaargeld	dient	niet	voor	extra’s	voor	de	kinderen	maar	voor	
grote	aankopen	zoals	nieuwe	ijskast,	wasmachine...	(=depannage-geld).	
Mensen	worden	daardoor	ook	creatief	en	gaan	liegen	over	uitgaven	om	
toch	die	extra’s	te	bekomen.	Bv.	vragen	naar	geld	voor	nieuwe	jas	maar	
daar	dan	iets	extra’s	voor	de	kinderen	voor	kopen.	
Mensen	hebben	het	gevoel	“geen	baas”	meer	te	zijn	van	eigen	geld.•	
Nalatigheid	van	maatschappelijk	werker	op	OCMW	heeft	cliënten	•	
opgezadeld	met	extra	schulden.	Bv.	cliënt	had	blijkbaar	twee	
klantennummers	bij	Electrabel.	Het	ene	klantennummer	vermelde	
geen	schulden	terwijl	het	andere	klantennummer	wel	overladen	was	
met	schulden.	Maatschappelijk	werker	had	zich	gebaseerd	op	verkeerde	
klantennummer met alle gevolgen van dien.
Werkloosheidsval:	werken	maakt	de	situatie	niet	altijd	financieel	beter	•	
voor	de	persoon	in	kwestie.	Ook	hier	trappen	mensen	“bewust”	in	deze	
val.
Het	leef loon	(gemiddeld	€	70	per	week)	dat	wordt	toegekend	aan	mensen	•	
is zo laag dat het mensonwaardig is.

Overzichten:

mensen	krijgen	in	collectieve	nauwelijks	of	geen	overzicht	van	de	•	
betalingen.	Eén	persoon	kreeg	halfjaarlijks	een	overzicht	van	haar	
advocaat.	Ook	hier	speelt	willekeur	want	een	andere	cliënt	krijgt	bij	
dezelfde	advocaat	geen	overzicht.	Waarom?
budgetbeheer:	mensen	krijgen	in	vele	gevallen	ook	weinig	of	geen	•	
overzichten	van	de	betalingen.

Bereikbaarheid:

bereikbaarheid	van	de	advocaat	in	collectieve	werd	als	vrij	goed	ervaren.	•	
Mensen	kunnen	steeds	bij	de	assistente	(secretaresse)	van	de	advocaat	
terecht	met	vragen	en	opmerkingen.
bereikbaarheid	van	maatschappelijk	werker	werd	ook	als	vrij	goed	•	
ervaren	maar	toch	lag	hier	meer	het	probleem	bij	de	permanentie	van	
de	maatschappelijk	werker.	Als	die	afwezig	is,	kan	niemand	de	cliënt	
in	kwestie	verder	helpen.	Ook	werd	het	verloop	van	de	maatschappelijk	
werkers	op	bepaalde	diensten	als	zeer	hinderlijk	ervaren.
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Wat zou mensen kunnen verder helpen om hun budget zelf te 
beheren?

“Hoe moet je leren sparen verdorie!”•	
Groepswerk	en	daardoor	mensen	aan	en	tot	hun	rechten	laten	komen.	In	•	
groep	praten	over	schulden	en	omgaan	met	geld.
Ervaringsdeskundigen	als	bemiddelaars.	Zij	weten	wat	het	is	om	met	een	•	
beperkt budget om te gaan.
Begeleiding	door	een	vertrouwenspersoon,	•	 “ iemand waar je ook een babbel 
kunt tegen doen”.
Sociaal	huis	waar	je	sneller	met	je	problemen	terecht	kan.•	
Verplicht	cursus	volgen.•	
Budgetbegeleiding.	Deze	vraag	kwam	uitdrukkelijk	van	iemand	die	zelf	•	
haar	budget	moest	zien	te	beheren	na	de	collectieve.	Zij	ervaarde	dit	als	
zeer	moeilijk	(‘zwart	gat’)	en	had	nood	aan	begeleiding	maar	deze	kwam	
en	zal	er	ook	niet	komen	omdat	het	OCMW	momenteel	ook	wachtlijsten	
heeft	en	daarom	deze	vorm	van	begeleiding	probeert	te	ontmoedigen.	
Maatschappelijk	werker:	“Ik denk dat da u wel zal lukken hoor!”
Men	is	reeds	gestart	in	de	regio	met	budgetcurssusen.	Toch	missen	dit	•	
soort	van	cursussen	vaak	hun	doel	omdat	ze	niet	afgestemd	zijn	op	de	
doelgroep van mensen die in armoede leven.
De	Fakkel	is	voor	velen	een	tweede	thuis	en	voelen	er	zich	geborgen.	Deze	•	
vereniging	heeft	daardoor	een	belangrijke	functie	in	het	sterker	maken	van	
mensen.
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Schuldhulpverlening: hoe gaat dat in zijn werk?

We	willen	wat	duidelijkheid	brengen	in	het	bos	van	de	schuldhulpverlening	door	
een	overzicht	te	geven	van	de	verschillende	vormen	van	schuldhulpverlening	met	
alle	kenmerken	en	de	termen	die	erbij	horen.

De	informatie	is	zeker	niet	volledig.	Elke	situatie	is	immers	anders	en	afhankelijk	
van	 zoveel	 factoren	 als	 loon,	 eigendom,	 gezinssituatie,	 …	 Er	 zijn	 ook	 tal	 van	
uitzonderingen. 

De verschillende vormen van schuldhulpverlening :

Schuldhulpverlening mét financieel beheer1. 
Dit wil zeggen : Je beheert je geld niet meer zelf

Budgetbeheer1. 
Een	hulpverlener	neemt	het	beheer	van	je	geld	over•	
Je	ontvangt	leefgeld	voor	je	dagelijkse	kosten•	
Je	hoeft	niet	noodzakelijk	schulden	te	hebben•	
Uitgaven gebeuren in overleg•	
De	hulpverlener	geeft	je	ondersteuning•	
De hulpverlening is kosteloos•	
Interesten	bij	schuldeisers	blijven	lopen•	
Je	 vraagt	deze	hulp	uit	 vrije	wil,	 je	 kan	 ze	dus	 stopzetten.	 In	•	
de	praktijk	zien	we	dat	hier	vaak	voorwaarden	aan	gekoppeld	
zijn.
Deze	vorm	is	meestal	beperkt	in	tijd	•	

Waar? OCMW	of	CAW	in	je	buurt
Wie? Maatschappelijk	werker	 of	maatschappelijk	werker	 samen	met	
een	administratieve	kracht

Collectieve	schuldenregeling2. 
Een	erkende	schuldbemiddelaar	neemt	je	geldbeheer	over•	
De	 regeling	 gebeurt	 in	 opdracht	 /	 onder	 controle	 van	 een	•	
rechter
Betalingsovereenkomsten	onderling	of	gerechtelijk	regelen•	
Je	maakt	samen	duidelijke	afspraken	over	je	leefgeld•	
Niet	gratis	(	er	zijn	vaste	tarieven)•	
Interesten	bij	schuldeisers	stoppen,	deurwaarders	kunnen	geen	•	
beslag	meer	leggen	of	een	beslag	uitvoeren
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Waar aanvragen?	via	OCMW	of	CAW	of	via	een	pro	deo	advocaat
Hoe aanvragen?	door	een	verzoekschrift	bij	de	arbeidsrechtbank
Wie beslist?	arbeidsrechter
Wie beheert je geld?	een	advocaat-schuldbemiddelaar	of	via	een	dienst	
van	 het	OCMW	of	CAW.	De	 schuldbemiddelaar	 wordt	 aangeduid	
door	de	arbeidsrechter.	Het	 is	zeker	 iemand	anders	dan	je	(pro	deo)	
advocaat	die	de	aanvraag	deed.

Kwijtschelding	van	schulden3. 
Verbonden	aan	heel	wat	voorwaarden:	ziekte,	pensioen,	weinig	•	
perspectief	om	schulden	te	kunnen	afbetalen	met	een	plan,	…
De	arbeidsrechter	beslist•	
Tot	5	 jaar	 erna	kan	de	 rechter	op	 zijn	beslissing	 terugkomen:	•	
bv.	Je	erft	een	grote	som	geld,	je	vindt	werk	en	hebt	een	redelijk	
inkomen, …
De	 arbeidsrechter	 kan	 beslissen	 dat	 je	 in	 budgetbeheer	moet	•	
gaan	of	andere	voorwaarden	opleggen

Waar, wie en hoe aanvragen?	 dezelfde	 procedure	 als	 de	 collectieve	
schuldenregeling
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Schuldhulpverlening zonder financieel beheer2. 
Dit wil zeggen : Je beheert wel zelf je geld

Schuldbemiddeling1. 
Onderzoeken	en	herbekijken	van	je	schulden•	
Beperkte	schuldenlast•	
Betalingen	moet	je	zelf	doen•	
Gratis•	
Kortlopend	of	eenmalig•	

Waar?	OCMW	of	CAW	in	je	buurt

Budgetbegeleiding2. 
Begeleiding	bij	het	beheer	van	je	inkomsten	en	uitgaven•	
Je	beheert	zelf	je	budget•	
Gratis•	
Dikwijls	enkel	voor	kla•	 nten	van	een	OCMW	of	CAW-dienst

Energiecel3. 
Alleen	energieschulden•	
Bemiddeling	bij	energieleveranciers•	
Je	doet	zelf	de	betalingen•	

Waar?	via	OCMW	in	je	buurt

Voorlopig bewind3. 

Voorlopige	 bewindvoering	 heeft	 niet	 noodzakelijk	 te	 maken	 met	 schulden,	
maar	is	voor	vele	mensen	er	wel	degelijk	mee	verbonden.

Voor	mensen	die	wegens	omstandigheden	niet	 in	 staat	 zijn	om	hun	•	
eigen geld te beheren
Een	voorlopig	bewindvoerder	neemt	je	geldbeheer	over•	
Schulden	hebben	is	niet	noodzakelijk•	
Niet	gratis•	

Wie vraagt aan?	jijzelf,	familie,	rusthuis,	…
Hoe aanvragen?	via	de	vrederechter
Wie voert uit? advocaat	of	familielid





Tips voor schuldbemiddelaars door mensen in 

armoede

Eerste gesprek

Een	eerste	kennismaking	is	voor	ons	heel	erg	belangrijk.	Neem	er	je	tijd	voor.	
Neem	de	tijd	om	ons	alles	heel	goed	uit	te	leggen.	Wat	kunnen	we	verwachten	
van	jou?	Wat	wordt	er	van	ons	verwacht?

Gebruik	woorden	die	voor	ons	begrijpbaar	zijn.	Herhaal	voldoende	zodat	we	alles	
heel	goed	verstaan.	Als	je	een	eenvoudige	folder	hebt	waar	alles	nog	eens	heel	
duidelijk	in	staat	uitgelegd,	kunnen	we	thuis	alles	nog	eens	rustig	doornemen.

Moedig	ons	aan	iemand	mee	te	brengen	die	we	vertrouwen	en	die	ons	kent.	Het	
helpt	ons	minder	onzeker	te	zijn	en	zo staan we er ook niet alleen voor.

Geef	ons	wat	tijd	om	heel	goed	uit	te	maken	wat	we	nodig	hebben	om	van	te	
leven	en	waarom	(eten,	kleren,	dokterskosten,	maar	ook	telefoon,	internet,	extra’s	
voor	de	kinderen,	verzekeringen).	Schrap	niet	zomaar	dingen	uit	ons	leefbudget	
omdat	ze	in	jouw	leefwereld	overbodig	of	luxe	zijn	(cfr.	hoofdstuk	Wat	neem	je	
mee	om	leefgeld	vast	te	stellen	?).

Maak	duidelijk	welke	rol	je	speelt	en	waarom	je	niet	onze	advocaat	kan	zijn	bij	
andere	procedures	(	bijvoorbeeld:	echtscheiding).

Tijdens de collectieve schuldenregeling

Wees	bereikbaar:	telefonisch	of	in	persoon,	niet	alleen	per	brief	en	op	geregelde	
tijdstippen.

Stuur	ons	minstens	één	keer	per	jaar	een	duidelijk	overzicht	op	van	wat	er	
betaald	is	aan	schulden,	hoeveel	leefgeld	we	kregen	en	hoeveel	jij	betaald	kreeg.	
Een	persoonlijk	gesprek	om	dit	overzicht	te	overlopen	en	om	andere	mogelijke	
vragen	en	bedenkingen	te	kunnen	zeggen,		is	zeer	welkom.	Om	het	al	die	jaren	
vol	te	houden,	is	het	belangrijk	te	weten	waar	we	staan.

Voorzie	extra’s	voor	Sinterklaas,	verjaardagen,	feestdagen,	communies	als	we	dit	
belangrijk	vinden.
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Als	onze	situatie	verandert,	hou	er	dan	rekening	mee.		Geef	ons	extra	leefgeld	
als	we	werk	vinden,	wees	mild	voor	bijkomende	rekeningen	als	we	plots	hoge	
ziekenhuiskosten	hebben,	…	5,	7	jaar	of	nog	langer	is	immers	een	lange	tijd	in	
een mensenleven en er kunnen vele dingen veranderen.

Behandel	ons	als	mensen	en	niet	als	dossiers.	Luister	echt	naar	onze	vragen	en	
bezorgdheden.	Een	goede	dialoog	kan	al	veel	oplossen.

Na de collectieve

Leg	goed	en	duidelijk	uit	hoe	en	wanneer	de	procedure	wordt	afgerond:	welke	
stappen	worden	ondernomen,	wanneer	krijg	ik	mijn	gespaarde	geld,	wat	met	de	
schulden	die	nog	overblijven,	…
Denk	samen	met	ons	na	over	wat	na	de	collectieve,	zodat	er	tijdig	stappen	
kunnen	worden	ondernomen	als	er	nog	opvolging	nodig	of	gewenst	is.
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Wat neem je mee om leefgeld te bepalen?

Welke	kosten	moet	je	allemaal	in	rekening	nemen	om	je	leefgeld	tijdens	een	
collectieve	schuldenregeling	te	laten	vastleggen?

Eten

Kledij voor jezelf en de kinderen

Je	kan	vragen	om	tijdens	de	solden	een	groter	bedrag	te	krijgen,	omdat	je	dan	
goedkoper kleding kan kopen. 

Verzekeringen 

Een	aantal	verzekeringen	zijn	verplicht	door	de	wet	of	door	een	huurcontract,	
zoals	de	brandverzekering	en	de	autoverzekering.	Een	aantal	andere	
verzekeringen	zijn	niet	verplicht,	maar	behoeden	je	wel	voor	zeer	grote	
kosten	als	je	iets	voor	hebt:	familiale	verzekering	als	je	kinderen	hebt,	
hospitalisatieverzekering	voor	jezelf	en	de	kinderen:	ziekenhuiskosten	zijn	
immers een grote hap uit het budget.

Huur

Gas, water en electriciteit  

Hou	hierbij	ook	rekening	met	de	eindafrekening	en	hou	het	maandelijks	
voorschotbedrag	hoog	genoeg.	Dit	is	aannemelijker	voor	de	schuldbemiddelaar	
dan	een	grote	eindafrekening	voorschotelen.

Belastingen

Gezondheidskosten

Dokter,	tandarts,	medicatie	:	heel	moeilijk	te	voorspellen,	maar	maak	hierover	
goede	afspraken	met	de	schuldbemiddelaar.	Als	je	alles	van	je	leefgeld	moet	
betalen	en	je	krijgt	hoge	ziekenhuisrekeningen,	is	dit	wellicht	niet	haalbaar.
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TV, internet, telefoonkosten

Als	je	kinderen	hebt,	is	een	kabelaansluiting	en	internetaansluiting	geen	
overbodige	luxe.	

Ontspanning

DVD	huren,	een	frietje	halen,	zakgeld	kinderen,	uitstap	met	de	kinderen,	
belangrijk	om	mee	in	te	calculeren,	zeker	om	het	lange	tijd	vol	te	houden.

Schoolonkosten

Boekentas,	schoolrekeningen,	materiaal	.	Hou	er	rekening	mee	dat	de	meeste	
rekeningen	van	middelbare	scholieren	in	juli	of	augustus	moeten	betaald	worden	
en	dat	dit	gaat	over	hoge	bedragen.	Het	extra	kindergeld	dat	je	hiervoor	krijgt	
van de overheid en de studietoelage moeten hiervoor gebruikt worden en niet om 
de	schuldenput	te	delven!

Huishoudmateriaal en kleine reparaties

Borstel,	vuilzakken,	electrische	apparaten,	onderhoudsproducten,	kleine	
reparaties aan de woning.

Verzorgingsproducten 

Shampoo,	zeep,	kappers	bezoek

Vervoersonkosten

Auto	als	die	nodig	is	voor	het	werk,	abonnement	TTB,	fiets,	voor	jezelf	en	de	
kinderen.

Ga	niet	van	de	eerste	keer	akkoord	met	het	leefgeld	dat	de	bemiddelaar	voorstelt.	
Bekijk	heel	goed	welke	kosten	je	allemaal	maakt	en	waar	je	allemaal	rekening	
mee	moet	houden.	Laat	iemand	je	hierbij	helpen	als	je	dat	nodig	vindt.Het	gaat	
immers	over	jouw	geld	en	over	een	beslissing	die	enkele	jaren	grote	gevolgen	kan	
hebben.
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Vernieuwende methodieken binnen de 

schuldhulpverlening : voor- en nadelen volgens 

mensen in armoede

Met	de	opzet	van	ons	project	wilden	we	nadenken	hoe	het	luik	preventie	tijdens	
de	collectieve	schuldenregeling	vorm	zou	kunnen	krijgen.	We	hebben	tijdens	
onze	‘Ronde	van	Vlaanderen’	bij	de	verschillende	verenigingen	waar	armen	het	
woord	nemen	de	ideeën	van	groepswerk,	vertrouwenspersoon,	vorming,	…	op	
tafel	gegooid.	Uit	alle	gesprekken	bleek	duidelijk	dat	verschillende	methodieken	
een	hulp	kunnen	bieden	in	het	opnieuw	zelf	beheren	van	je	geld.	Maar	hier	moet	
op	voorhand	goed	over	worden	nagedacht.	Bovendien	bestaat	er	niet	zoiets	als	
‘ de eenheidsworst van preventieve methodieken’.	Elke	mens	is	anders,	ook	elke	
mens in armoede.

Hieronder	vind	je	een	samenvatting	van	de	belangrijkste	aandachtspunten	
die vanuit deze gesprekken1 naar boven kwamen verder aangevuld met eigen 
bedenkingen.

Groepswerk1. 

Groepswerk	is	belangrijk	om	ervaringen	te	delen	rond	schuldhulp--	
verlening.	Het	maakt	mensen	sterker	en	helpt	hen	de	dikwijls	lange	
termijn	vol	te	houden.
Groepswerk	moet	vertrekken	vanuit	een	menselijke	en	gelijkwaardige	-	
basis.
Groepswerk	moet	laagdrempelig	zijn.-	
Groepwerk	moet	rustig	en	doordacht	worden	opgebouwd.	Er	moet	-	
immers vertrouwen en bekendheid groeien tussen de begeleiding en 
de	deelnemers	en	de	verschillende	deelnemers	onderling.	Je	vertelt	niet	
zomaar	alles	aan	iedereen.	Pas	als	er	veiligheid	is,	kunnen	mensen	hun	
ervaringen	en	vragen	kwijt.	Door	in	groep	ervaringen	te	delen,	voelen	
mensen	zich	gesteund	en	worden	ze	sterker.
De begeleiding moet een vertrouwensband opbouwen met de deelnemers.-	
‘Iemand waar je ook een babbel tegen kunt doen.’
Ervaringsdeskundigen	betrekken	bij	het	groepswerk	kan	een	meerwaarde	-	
zijn.	Zij	weten	wat	het	is	om	met	een	beperkt	budget	rond	te	komen.																																																																																																																									

1  Een deel van de weergave van de gesprekken vind je terug in het hoofdstuk ‘ De 
Ronde Van Vlaanderen’ , andere informatie werd gehaald uit individuele gesprekken en / of 
groepsgesprekken binnen de verschillende groepen van centrum kauwenberg vzw.
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Groepswerk	moet	het	tempo	van	de	deelnemers	respecteren.	Het	is	-	
belangrijk	dat	iedereen	in	de	groep	op	zijn	eigen	tempo	kan	groeien.
‘Je moet het zelf doen!’
Er	moet	ruimte	zijn	om	naast	het	groepswerk	individueel	met	de	-	
deelnemers	aan	de	slag	te	gaan.	Enerzijds	om	uitval	te	vermijden.	
Anderzijds	omdat	niet	iedereen	in	groep	zijn	inkomen	bekend	wil	maken.
Groepswerk	werkt	op	maat	van	de	doelgroep,	zowel	qua	taal	als	inhoud.	-	
Mensen	in	armoede	moeten	met	de	tips	en	aandachtspunten	in	het	
dagelijkse	leven	aan	de	slag	kunnen	gaan	om	opnieuw	zelf	hun	budget	in	
handen te nemen.
‘Het blijft heel moeilijk om effectief met de tips en trucs aan de slag te gaan.’
Groepswerk	kan	ontstaan	vanuit	samenwerking	tussen	verschillende	-	
organisaties	die	dichtbij	mensen	in	armoede	staan.	Ieder	brengt	zijn	
eigen	expertise	in:	de	schuldhulpverlening,	kennis	rond	preventie	en	
budgetteren versus het bieden van vertrouwen en laagdrempelig werken.
Soms	vinden	mensen	het	gewoon	voldoende	om	in	groep	hun	ervaringen	-	
te	kunnen	delen,	om	zo	een	lange	periode	van	schuldhulpverlening	te	
kunnen overbruggen.
‘Dan kunnen we er weer tegen ‘

Vertrouwenspersonen / ervaringsdeskundigen2. 

Vertrouwenspersonen	kunnen	een	brugfiguur	vormen	tijdens	de	-	
schuldhulpverlening.	Zij	ondersteunen	de	mensen	in	armoede	door	
mee	te	gaan	naar	de	maatschappelijk	werker/advocaat,	achteraf	zaken	
opnieuw uit te leggen, te antwoorden op vragen,... Ze laten de mensen in 
armoede	voelen	dat	er	iemand	interesse	in	hen	heeft.	Dat	heeft,	op	lange	
termijn,	positieve	invloed	op	het	zelfbeeld	en		-vertrouwen	van	mensen	in	
armoede.
‘Zo iemand die ge vertrouwt en waar je ook een babbel kunt tegen doen !’
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Budgetbeheer?
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Vorming3. 

Tijdens	vorming	willen	mensen	in	armoede	onder	andere	meer	-	
informatie	over	hun	rechten	en	plichten	en	de	verschillende	
schuldhulpverleningsystemen.	Maar	ze	willen	vooral	leren	hoe	ze	met	
hun geld moeten omgaan.
Waar en wie deze vorming moet organiseren, is niet zo eenvoudig. -	
Mensen	verwachten	van	een	vorming	dat	ze	er	echt	iets	kunnen	leren	
en	dat	kan	alleen	maar	als	je	ook	de	echte	situatie	kan	hanteren	als	
leermiddel.	Maar	daar	wringt	nu	ook	juist	het	schoentje.	Je	inkomen	–	
en	uitgavenpatroon	op	tafel	gooien	in	een	‘vreemde’	vormingsgroep	of	
voor	een	vreemde	‘vormingswerker’	is	toch	niet	zo	eenvoudig.	De	meeste	
mensen	geven	aan	dat	ze	een	vorming	gecombineerd	willen	zien	met	een	
coach	die	je	vertrouwt	en	de	die	je	persoonlijke	situatie	kan	opvolgen.
Vorming	begint	al	heel	jong.	Zowel	in	de	lagere	school	als	in	de	-	
middelbare	scholen	moet	er	veel	meer	aandacht	gaan	naar	het	omgaan	
met geld.
Vorming	kan	het	beste	gecombineerd	worden	met	groepswerk.-	

Andere4. 

Sommige	mensen	verkiezen	om	na	af loop	van	de	collectieve	-	
schuldenregeling	bij	een	advocaat	te	blijven	en	daar	ook	voor	te	
betalen	of	over	te	schakelen	naar	een	systeem	van	budgetbegeleiding	of	
budgetbeheer.	Dit	merken	we	vooral	als	mensen	zeer	tevreden	zijn	over	
hun	advocaat-schuldbemiddelaar	en	het	gevoel	hebben	het	niet	op	eigen	
kracht	te	kunnen.	De	vraag	blijft	echter	wel	of	bij	het	aanbieden	van	
vorming,	coaching	of	groepswerk,	deze	mensen	misschien	wel	het	gevoel	
hadden	gekregen	hun	budget	zelf	verder	te	kunnen	beheren.
Als	mensen	willen	overschakelen	naar	een	CAW	of	OCMW	na	af loop	-	
van	de	collectieve	schuldenregeling	merken	we	dat	ze	dikwijls	botsen	
op	lange	wachtlijsten	of	de	mededeling	dat	eigen	cliënten	voorgaan	in	
het	systeem	of	dat	hun	situatie	nog	niet	ernstig	genoeg	is	om	het	er	te	
kunnen	bijnemen.	Het	spreekt	vanzelf	dat	mensen	na	deze	ontgoocheling	
niet	snel	geneigd	zijn	om	mee	te	stappen	in	een	nieuw	traject	na	verloop	
van	tijd.	Bovendien	gebeurt	het	ook	dat	mensen	in	armoede	ontmoedigd	
worden	om	in	een	systeem	te	stappen	als	er	wachtlijsten	zijn	.
‘Ik denk dat da u wel zal lukken hoor !’
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Deel 3: Bijlagen
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Checklist OCMW’s  en CAW’s
Vragenlijst gebruikt bij het bevragen (telefonisch, per mail of in persoon) van 

verschillende CAW’s en OCMW’s.

Welke	cliënten	hebben	jullie	vooral	bereikt?	(	budgetbeheer	/	collectieve	SBM/)
Hoeveel	haken	er	gemiddeld	af	en	waarom?
Wat	is	de	meerwaarde	van	het	in	het	OCMW	zelf	te	organiseren?
Leggen	jullie	netwerken	/	verbindingen	voor	als	het	groepswerk	af loopt?	
Bijvoorbeeld	via	gezinszorg,	steunfiguren,	…
Wat	6	maanden	na	de	af loop	van	het	groepswerk?	
Bereiken	jullie	mensen	die	bij	een	advocaat	in	collectieve	SR	zit?
Hebben	jullie	ervaringen	in	samenwerken	met	vereniging	waar	armen	het	woord	
nemen?
Als	groepswerk	binnen	OCMW	kans	op	slagen	moet	hebben,	hoe	moet	dan	een	
dienst	schuldhulpverlening	het	best	georganiseerd	worden?
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Leidraad gesprek met de verenigingen

Starten	met	de	erkenning	van	de	moeilijkheden	en	problemen	die	de	-	
mensen	in	armoede	ervaren	tijdens	hun	schuldhulpverlening
Kort	schetsen	van	de	opzet	van	het	project:	o.a.	samen	met	verenigingen	-	
op	zoek	gaan	naar	wat	er	kan	gebeuren	om	mensen	in	armoede	hierbij	toch	
te helpen en ondersteunen

1. In wat voor soort systeem zit je momenteel?

Collectieve	schuldenregeling-	
Budgetbeheer-	
Budgetbegeleiding-	
Voorlopige	bewindvoering-	
Weet ik niet-	
Andere-	
Begeleiding	is	al	afgelopen-	

2. Wie staat er in voor jouw begeleiding?

Advocaat-	
OCMW-	
CAW-	
Combinatie	advocaat	+	OCMW/CAW-	
Weet ik niet-	
Andere-	

3. Hoeveel keer per jaar heb je met deze persoon contact?

4. Hoe verloopt dat contact?

Schriftelijk-	
Telefonisch-	
Persoonlijk-	
Anders-	
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5. Wat moet je nog allemaal zelf betalen van het leefgeld dat je 
ontvangt?

Eten-	
Kledij-	
Vaste	kosten-	
Schoolkosten-	
Dokterskosten-	
Verzekeringen-	
Extra’s-	
Andere-	

6. Wat is je tot nu toe al bijgebleven van de begeleiding van 
een advocaat, OCMW, CAW dat je helpt om zelf je budget te 
beheren? (Waarom? Hoe zie je dat? Met wie?...)

7. Wat mis je nu tijdens de schuldhulpverlening dat je helpt 
om zelf je budget te beheren?

8. Wat is er nodig na afloop van de schuldhulpverlening dat je 
helpt om zelf je budget te beheren? (Waarom? Hoe zie je dat? 
Met wie?)

=>bijkomende	vraag	die	verband	houdt	met	vragen	6,	7	en	8:	wat	zijn	de	
ervaringen	van	mensen	omtrent	het	zelf	ordenen	van	facturen	en	organiseren	van	
allerhande	papperassenwerk?

9. Wat denk je van:

Groepswerk	met	andere	mensen	in	schuldhulpverlening•	
Vertrouwenspersoon•	
Extra	begeleiding	OCMW•	
Vorming	door	basiseducatie•	

	 Hoe	zou	dat	er	volgens	jou	moeten	uitzien	(voorwaarden:	wie	moet		
	 begeleiden,	waar,	privacy,…)?
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Resolutie collectieve schuldenregeling

Vanuit	het	dossier	‘	Schuldbemiddeling	ontoereikend	!?’	nam	Centrum	
Kauwenberg	deel	aan	verschillende	fora	en	overlegorganen	aangaande	de	
schuldenproblematiek	.

We	ontdekten	dat	zowel	in	Brussel,	als	in	Wallonië	en	in	Vlaanderen	de	ervaringen	
van	mensen	 in	armoede	en	diensten	 rond	schuldbemiddeling,	met	de	wet	op	de	
collectieve	schuldenregeling	en	vooral	hoe	ze	wordt	toegepast	niet	altijd	zo	positief	
zijn.

Vanuit	deze	gezamenlijke	ervaringen	hebben	Centrum	Kauwenberg	en	het	Steun-
punt	voor	de	Diensten	Schuldbemiddeling	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	
een	aantal	knelpunten	en	inconsistenties	willen	blootleggen	aangaande	de	wet	op	
de	collectieve	schuldenregeling.

Het	gaat	over	preventie,	nazorg,	 informatie	 en	communicatie,	menswaardigheid	
en	lacunes	of	overlappingen	tussen	verschillende	wetgevingen.	De	knelpunten	wer-
den	 geformuleerd	 vanuit	 de	 beleving	 van	mensen	 in	 armoede,	maar	 ook	 vanuit	
schuldbemiddelingsdiensten.

Deze knelpunten vragen om een kwalitatieve en diepgaande evaluatie van de toe-
passing	van	de	wet	op	de	collectieve	schuldenregeling.
We	ijveren	dan	ook	voor	het	opnemen	van	een	aantal	aanbevelingen	inzake	boven-
genoemde	thema’s	in	een	wetswijziging	van	de	collectieve	schuldenregeling	en	de	
daarmee	samenhangende	wetten	en	decreten.
We	ijveren	voor	:

Een	betere	preventie	tegen	schuldoverlast-	
Betere	informatie,	betere	opvolging	van	mensen	met	schuldoverlast	en	-	
meer	inspraak	tijdens	de	procedure	van	de	collectieve	schuldenregeling
Een	betere	opvolging	tijdens	de	procedure	voor	gezinnen	in	moeilijk--	
heden
Een	menswaardig	budget-	
Een	menswaardige	procedure-	
Een	verplichte	opleiding	voor	alle	gerechtelijke	bemiddelaars-	
Een	grotere	samenhang	in	de	toepassing	van	de	wet-	

U	kan	de	aanbevelingen	meer	gedetailleerd	nalezen	in	het	dossier	‘De	collectieve	
schuldenregeling,	knelpunten	en	aanbevelingen’	dat	u	gratis	kan	aanvragen	of	
downloaden via www.kauwenberg.be
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Wat heeft een gezin nodig om rond te komen? 

Volstaan de Voorgestelde budgetten: het oordeel Van 

erVaringsdeskundigen
Bérénice Storms

1. situering Van het project 

Wat	heeft	een	gezin	nodig	om	rond	te	komen?	Dit	is	de	centrale	vraag	van	een	
driejarig	onderzoeksproject	aan	de	KH	Kempen.	Doel	van	dit	project	is	een	
richtnorm	te	ontwikkelen	voor	organisaties	die	regelmatig	leefsituaties	moeten	
beoordelen	in	functie	van	de	menselijke	waardigheid.		Nu	hebben	OCMW’s	
immers geen goede maatstaven om te beoordelen welk inkomen volstaat om 
minimaal,	maar	menswaardig	te	kunnen	participeren	aan	onze	maatschappij.
Om	dit	minimale	inkomen	te	bepalen	zijn	we	vertrokken	van	twee	
basisbehoeften:	gezondheid	en	autonomie.	Die	hebben	we	vervolgens	vertaald	in	
een	tiental	intermediaire	behoeften	zoals	voeding,	gezondheid	en	persoonlijke	
verzorging,	huisvesting,	kleding,	nachtrust,	ontspanning,	veilige	kindertijd,	
mobiliteit,	veiligheid		en	het	onderhouden	van	persoonlijke	relaties.	Deze	
intermediaire	behoeften	hebben	we	verder	vertaald	in	producten	en	diensten	
die	nodig	zijn	om	deze	behoeften	te	bevredigen.	Tenslotte	hebben	we	aan	al	die	
producten	en	diensten	een	prijskaartje	gekleefd.	De	optelsom	van	al	deze	prijzen	
geeft	dan	het	gezinsbudget	dat	minimaal	nodig	is	om	rond	te	komen	in	onze	
maatschappij.

Voor	de	invulling	van	deze	budgetten	hebben	we	een	beroep	gedaan	op	experts	
en	ervaringsdeskundigen.	De	experts	vertrokken	zo	veel	mogelijk	van	normatieve	
standaarden.	Dit	wil	zeggen	dat	bestaande	wetten,	officiële	richtlijnen	en	
aanbevelingen	richtinggevend	zijn	voor	het	al	dan	niet	opnemen	van	bepaalde		
goederen	en	diensten.	Bijvoorbeeld,	voor	het	concreet	samenstellen	van	een	
gezonde	voedingskorf,	vertrok	de	diëtist	van	de	voedingsaanbevelingen	voor	
België	die	het	Vlaams	Instituut	voor	Gezondheidspromotie	vertaalde	naar	de	
actieve	voedingsdriehoek.	Toch,	lang	niet	over	alle	intermediaire	behoeften	
bestaan	wetten	of	concrete	aanbevelingen.	Hoe	maak	je	bijvoorbeeld	de	
behoefte	aan	het	onderhouden	van	betekenisvolle	sociale	relaties	concreet?	
Voor	de	invulling	van	deze	behoeften	gingen	experts	vaak	ten	rade	bij	lage	
inkomensgezinnen.	Hun	overwegingen	(wat	is	de	functie	die	bepaalde	producten	
of	diensten	vervullen?	Waarom	zijn	ze	onmisbaar?)	bepaalde	het	al	of	niet	
opnemen	ervan	in	de	korf.	Zo	kregen	we		bv.	voldoende	argumenten	om	
afhaalmaaltijden	op	te	nemen	in	het	budget.	Deze	horen	echter	niet	thuis	in	
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de	korf	‘gezonde	voeding’,	maar	wel	in	de	korf	‘veilige	kindertijd’	en	de	korf	
‘onderhouden	van	relaties’.	Ook	chips,	koekjes	of	andere	lekkernijen	hebben	we	
niet	opgenomen	in	de	korf	‘gezonde	voeding’,	maar	in	de	korf	‘ontspanning’.	
Omdat	niet	elk	gezin	dezelfde	behoeften	heeft,	hebben	we	standaardbudgetten	
samengesteld	voor	16	typegezinnen.	In	deze	gezinnen	zijn	alle	volwassenen	
jonger	dan	65	jaar.	Ook	andere	kenmerken,	die	mee	de	concrete	behoeften	
van	gezinnen		beïnvloeden,	hielden	we	constant.	Zo	bepaalden	we	dat	
alle	typegezinnen	een	woning	huren.	Ze	wonen	in	een	(klein)	stedelijke	
omgeving,	die	goed	bereikbaar	is	met	het	openbaar	vervoer	en	met	een	relatief	
groot	aanbod	aan	winkels.	Niemand	van	de	gezinsleden	is	tewerkgesteld:	
de	volwassen	gezinsleden	zijn	langdurig	werkloos	en	de	kinderen	lopen	
school.	Alle	gezinsleden	verkeren	in	een	relatief	goede	gezondheid.	Wat	de	
gezinssamenstelling	betreft,	kozen	we	voor	huishoudens	bestaande	uit	één	of	
twee	volwassenen	met	geen,	één	of	twee	kinderen	ten	laste.	

Een	20-tal	deelnemers	uit	de	verschillende	Antwerpse	verenigingen	waar	
armen	het	woord	nemen,	toonden	zich	bereid	om	kritisch	naar	de	budgetten	
te	kijken	en	te	beoordelen	of	deze	budgetten	voldoende	zijn	om	minimaal,	
maar	menswaardig	te	participeren	aan	de	samenleving.	We	kozen	ervoor	om	
deze	oefening	met	de	Antwerpse	armenverenigingen	te	maken	omdat	zij	tot	
nog	toe	niet	in	het	project	betrokken	waren	en	dus	niet	mee	de	inhoud	van	
de	korven	hebben	bepaald.	Vooraf	deden	we	geen	selectie	van	de	kandidaten.	
De	verschillende	verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen	wilden	deze	
activiteit	uitdrukkelijk	openstellen	voor	al	hun	leden.	Hierdoor	waren	er	toch	
wel	wat	(alleenstaande)	gepensioneerden	aanwezig,	terwijl	er	voor	hen	geen	
standaardbudgetten	werden	berekend	in	dit	project	(wel	in	het	vervolgproject).		

2. WerkWijze en resultaten

Bérénice	Storms	licht	kort	het	project	toe	en	geeft	meteen	de	basisvraag	mee:	Is	
het	mogelijk	om	met	deze	budgetten	rond	te	komen?	
Om	hierop	te	antwoorden	werden	de	mensen	verdeeld	in	vier	groepen	naargelang	
hun	gezinssituatie:

	 groep	1:	alleenstaande	mannen	(zonder	kinderen)•	
	 groep	2:	alleenstaande	mannen	en	vrouwen	(zonder	kinderen)•	
	 groep	3:	alleenstaanden	met	inwonende	kinderen	(-12	jaar)•	
	 groep	4:	koppels	met	kinderen•	
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In	ieder	groepje	krijgt	iedereen	een	(voor	hun	gezinssituatie	aangepaste)	fiche	met	
daarop het totaal bedrag dat volgens de budgetstandaard zou moeten volstaan 
voor	de	betrokken	persoon	en	zijn	gezin.	In	het	totale	bedrag	rekenden	we	geen	
huuruitgaven	en	uitgaven	voor	extra	medische	kosten	mee.	Deze	kosten	verschillen	
immers zeer sterk van gezin tot gezin. We vroegen aan de deelnemers om hun 
eigen	 ziektekosten	 en	 huuruitgaven	 te	 schatten	 en	 op	 te	 tellen	 bij	 het	 vermelde	
bedrag.	Zo	had	 iedereen	een	goed	zicht	op	wat	volgens	de	budgetstandaard	zou	
moeten	volstaan	voor	zijn/haar	leefsituatie	om	minimaal	rond	te	komen.	

Vervolgens	kregen	de	deelnemers	volgende	vraag	voorgeschoteld: “Als	je	zorgvuldig	
met	dit	bedrag	omgaat,	slaag	je	er	dan	in	om	met	dit	geld	alle	dingen	te	doen	die	
je	vindt	dat	je	minimaal	moet	doen	en	die	andere	mensen	ook	verwachten	dat	je	
doet”
Dit	bleek	het	geval	voor	7	van	de	21	deelnemers	(33%).	

Tabel	1:	Volstaat de budgetstandaard om minimaal, maar menswaardig te 
participeren aan de samenleving?

Gezinstype
aantal	(%	)	dat	aangeeft	
dat de budgetstandaard 

volstaat

totaal aantal 
deelnemers

Alleenstaande mannen
0  

(0%)
6

Alleenstaande vrouwen
0  

(0%)
5

Alleenstaande met kinderen 
jonger	dan	12	jaar

0  
(0%)

3

Koppels met kinderen, ouder 
dan	12	jaar

7  
(100%)

7

Totaal
7  

(33%) 21

Alle alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen oordeelden dat het bedrag 
dat	de	budgetstandaard	naar	voren	schuift	te	kort	schiet	om	minimaal	te	
participeren	aan	de	samenleving.	De	koppels	met	kinderen	gaven	allen	aan	wel	te	
kunnen rondkomen met dit bedrag. 
Wanneer	we	hen	vervolgens	de	vraag	stelden	of	de	voorgestelde	budgetten	
hoger	of	lager	liggen	dan	hun	huidige	beschikbare	gezinsinkomen,	dan	stelden	
we vast dat de meeste gezinnen met kinderen momenteel over een lager 
inkomen	beschikken	dan	wat	voorgesteld	wordt	door	de	budgetstandaard.	De	
alleenstaanden daarentegen hebben meestal een hoger inkomen1. 

1 Ze betalen allen zo blijkt ook een geringe huishuur en hebben veelal beperkte 
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Tabel 2: Waar situeert de budgetstandaard zich in vergelijking met het huidige 
inkomen?

Gezinstype

aantal	(%	)	deelnemers	met	
een gezinsinkomen hoger dan 

de budgetstandaard
totaal aantal 

deelnemers

Alleenstaande mannen 6  
(100%)

6

Alleenstaande vrouwen 3 
(75%)

4

Alleenstaande met kinderen 
jonger	dan	12	jaar

0  
(0%)

3

Koppels met kinderen, ouder dan 
12	jaar

2  
(29%)

7

Totaal 11 
(55%)

20

Een	 laatste	 vraag	 die	 we	 in	 dit	 verband	 stelden	 aan	 alle	 deelnemers	 die	 de	
budgetstandaard	 te	 laag	 vonden,	 peilde	 naar	 de	 grootte	 van	 de	 kloof:	 hoeveel	
zouden deze gezinnen meer moeten hebben dan de voorgestelde budgetstandaard 
om	rond	te	komen.	Hierbij	gaven	alleenstaanden	gemiddeld	een	veel	hoger	bedrag	
op dan alleenstaande met kinderen.
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Tabel 3: Hoeveel schiet de budgetstandaard tekort om rond te komen?

Gezinstype
Gemiddeld	tekort

totaal aantal 
deelnemers

Alleenstaande mannen 372 euro 6

Alleenstaande vrouwen 390 euro 5

Alleenstaande met kinderen 
jonger	dan	12	jaar

50 euro  2

Na	een	korte	pauze,	zoomden	we	tijdens	het	tweede	gedeelte	van	de	bijeenkomst	
verder	in	op	de	verschillende	korven	waaruit	de	budgetstandaard	is	opgesteld.	De	
vraag	die	we	hierbij	stelden	was	of	de	berekende	bedragen	voldoende	zijn	voor	hun	
gezin?	 Voor	 de	 gelegenheid	 hadden	 we	 de	 verschillende	 korven	 een	 iets	 andere	
samenstelling	gegeven.	We	hadden	de	producten	en	diensten	nl.	zo	geordend	dat	
ze	overeenkomen	met	de	uitgavencategorieën	zoals	we	die	 in	het	dagelijks	 leven	
bekijken	(vb.	diepvriezer	uit	de	voedingskorf	en	chips	in	de	voedingskorf )
Uit hun antwoorden leren we dat, hoewel koppels met kinderen aangaven te 
kunnen	rondkomen	met	het	totale	inkomen,	ze	toch	heel	wat	afzonderlijke	posten	
als	 ondermaats	 definiëren.	 Voor	 de	 alleenstaande	 mannen	 schieten	 bijna	 alle	
korven tekort. Dit is veel minder het geval voor de alleenstaande vrouwen.

Naar	productcategorie	bekeken,	kunnen	we	zeggen	dat	kleding	en	verbruikerskosten	
door	de	meeste	deelnemers	als	voldoende	worden	beschouwd.	Voeding,	persoonlijke	
verzorging,	veilige	kindertijd,	onderwijs,	ontspanning,	onderhouden	van	relaties	
en	bank-	en	verzekeringkosten	worden	door	de	meeste	deelnemers	van	alle	groepen	
te	laag	beschouwd.
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            Tabel 4: % gezinnen waarvoor de afzonderlijke budgetten volstaan

alleenstaande 
mannen

alleenstaande 
vrouwen

alleenstaande 
met kinderen 

-	12	jaar

koppels met 
kinderen  
+	12	jaar

voeding 20,00 40,00 0,00 14,29

kleding 20,00 60,00 100,00 57,14

medische	kosten 20,00 0,00 66,67 0,00

persoonlijke	
verzorging 0,00 40,00 0,00 14,29

veilige	kindertijd 33,33 42,86

onderwijs 0,00 28,57

ontspanning 0,00 0,00 0,00 42,86

onderhouden relaties 0,00 0,00 33,33 14,29

bank en 
verzekeringen 0,00 20,00 33,33 14,29

mobiliteit 0,00 40,00 66,67 28,57

duurzame 
consumptiegoederen 0,00 60,00 0,00 28,57

verbruikerskosten 0,00 60,00 100,00 71,43

onderhoud	woning	+	
veiligheid 0,00 60,00 0,00 57,14
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3. samenVatting, aanpassing en nabespreking resultaten

3.1. Samenvatting

De	 bedoeling	 van	 deze	 	 oefening	 was	 te	 achterhalen	 in	 welke	 mate	 lage	
inkomensgezinnen,	die	nooit	betrokken	waren	in	het	minimumbudgettenproject	
zich	kunnen	vinden	 in	de	voorgestelde	budgetstandaard.	We	wilden	achterhalen	
in	 welke	 mate	 ze	 deze	 bedragen	 als	 fair	 zien	 en	 er	 denken	 mee	 te	 kunnen	
rondkomen. 

Grosso	modo	 kunnen	we	 stellen	 dat	 slechts	 één	 op	 drie	 deelnemers	 aangeeft	 te	
kunnen	rondkomen	met	de	voorgestelde	bedragen.	Achter	dit	cijfer	schuilen	echter	
verschillende	werkelijkheden.	Alleenstaanden	en	alleenstaande	met	kinderen	geven	
allen	aan	niet	te	kunnen	rondkomen	met	dit	bedrag,	terwijl	koppels	met	kinderen	
allemaal aangeven dit wel te kunnen.
Ook	de	mate	waarin	het	 voorgestelde	 bedrag	 te	 kort	 schiet	 om	 rond	 te	 kunnen	
komen,	verschilt	in	sterke	mate.	Voor	alleenstaanden	is	het	gepercipieerde	tekort	
bijna	400	euro,	terwijl	alleenstaanden	met	kinderen	aangeven	50	euro	te	kort	te	
hebben. 

Naar	 productcategorie	 bekeken,	 valt	 op	 dat	 de	 uitgaven	 voor	 kleding	 en	 de	
verbruikerskosten	door	de	meeste	 deelnemers	 als	 voldoende	worden	beschouwd.	
De	uitgaven	voor	voeding,	persoonlijke	verzorging,	veilige	kindertijd,	onderwijs,	
ontspanning,	 onderhouden	 van	 relaties	 en	 bank-	 en	 verzekeringkosten	 worden	
door	de	meeste	deelnemers	van	alle	groepen	als	te	laag	beschouwd.

3.2. Aanpassing budgetten

Naar	aanleiding	van	deze	valideringsoefening	en	de	validering	van	de	voedingskorf	
via	een	kookproject	met	lage	inkomensgezinnen	in	de	gemeente	Balen,	besloten	we	
om	de	budget	van	de	voedingskorf	aan	te	passen.	

Zoals	reeds	hierboven	vermeld	vertrokken	we	voor	de	berekening	van	de	voedingskorf	
van	 de	 aanbevelingen	 van	 het	 Vlaams	 Instituut	 voor	 Gezondheidspromotie.	
Via	 de	 actieve	 voedingsdriehoek	 toont	 dit	 instituut	 welke	 voedingsmiddelen,	
in	 welke	 hoeveelheden	 thuis	 horen	 in	 een	 gezond	 dieet.	 Zij	 maken	 echter	
binnen	 de	 verschillende	 groepen	 nog	 een	 onderscheid	 tussen	 voorkeurs-	 en	
middenwegproducten.	Bij	de	samenstelling	van	de	voedingskorf	hebben	wij	zowel	
voedingsmiddelen	uit	de	voorkeurs-	als	uit	de	middenwegproducten	opgenomen.	
Als	 regel	hebben	we	hierbij	de	verhouding	voorkeur	 /	middenweg	van	5/2	 in	de	
keuze	 van	 producten	 gevolgd	 (2	 dagen	 op	 7	 een	 product	 uit	 de	 middenweg,	 5	
dagen op 7 uit de voorkeursweg). 
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Bij	 de	 keuze	 van	 de	 voorkeursproducten,	 namen	 we	 voor	 iedere	 laag	 uit	
de voedingspiramide standaard de goedkoopste groep van aanbevolen 
voedingsmiddelen	op.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	keuze	voor	kraantjeswater	uit	de	
voorkeursproducten	(plat	water,	bruiswater)	binnen	de	groep	water.	Dit	betekent	
echter	niet	dat	er	per	groep	telkens	maar	één	voorkeursproduct	wordt	opgenomen.	
Binnen	de	groep	fruit,	groeten,	vlees	en	vis	bijvoorbeeld	wordt	er	gevarieerd	tussen	
(minimaal	7)	goedkope	soorten	en	producten	(bv.	seizoensfruit	en	-groenten).	
Omdat	we	dit	niet	deden	voor	het	brood,	maar	hier	standaard	het	goedkoopste	brood	
(0,68	€	voor	een	resto	brood	van	800gr)	aankochten,	impliceerde	dit	zeer	beperkte	
variatiemogelijkheden	in	de	broodmaaltijden.	Daarom	besloten	we	het	brood	niet	
in	 de	 supermarkt	 aan	 te	 kopen,	maar	 bij	 de	 bakker.	Hierdoor	 krijgen	 gezinnen	
in	 de	 voedingskorf	 meer	 financiële	 ruimte	 (van	 9	 euro	 voor	 een	 alleenstaande	
vrouw en 18 euro voor een alleenstaande man tot 49 euro voor een koppel met 
twee oudere kinderen). Deze beslissing kunnen we zowel verantwoorden vanuit de 
autonomiebehoefte,	als	vanuit	de	behoefte	aan	beweging	en	het	onderhouden	van	
persoonlijke	contacten.	

Hoewel	ook	voor	andere	deelbudgetten	(persoonlijke	verzorging,	veilige	kindertijd,	
onderwijs,	ontspanning,	onderhouden	van	relaties	en	bank-	en	verzekeringkosten)	
door	de	meeste	deelnemers	werd	aangegeven	dat	ze	onvoldoende	zijn,	besloten	we	
deze niet aan te passen. We kregen hiervoor immers geen voldoende argumenten 
van	de	deelnemers	(Welk	product	werd	niet	opgenomen?	Voor	welk	product	hebben	
we	een	te	klein	aantal	voorzien?)	om	af	te	stappen	van	onze	benaderingswijze.	
 
3.3. Bespreking2

De	resultaten	van	deze	oefening	maken	duidelijk	dat	lage	inkomensgezinnen	niet	
eenduidig	“ja”	of	“neen”	antwoorden	op	de	vraag	of	de	berekende	budgetstandaard	
volstaat	om	menswaardig	te	kunnen	participeren	aan	de	samenleving.	

Dit	 verwondert	 ons	 niet.	 Ook	 wij	 kunnen	 niet	 ondubbelzinnig	 zeggen	 dat	 de	
voorgestelde	 budgetstandaard	 een	 goede	 maatstaf	 is	 om	 de	 armen	 van	 de	 niet	
armen	te	onderscheiden.	Een	juiste	interpretatie	van	onze	resultaten	vergt	inzicht	
in	hun	beperkingen.	Het	essentiële	kenmerk	van	deze	budgetstandaard	is	dat	zij	van	
normatieve aard is en berekend is voor een aantal typegezinnen. Hierdoor liggen 
een aantal veronderstellingen aan de grondslag van de berekende budgetten. 

2  Deze bespreking is gebaseerd op de nabespreking van deze valideringsoefening  en 
uit de discussies die we met andere personen op andere plaatsten hierover voerden. Karel Van 
den Bosch en Bérénice Storms namen deze integraal op in het besluit van hun boek: Wat 
heeft een gezin nodig om rond te komen? Een budgetstandaard voor Vlaanderen.“Leuven, 
Acco, 2009 
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Ten	 eerste	 is	 er	 de	 veronderstelling	 dat	 alle	 gezinsleden	 gezond	 zijn.	Dit	 is	 een	
veronderstelling	die	juist	voor	de	lage	inkomensgezinnen	zelden	het	geval	is.	Door	
hun	 slechtere	 gezondheidstoestand	 hebben	 lage	 inkomensgezinnen	 niet	 alleen	
meer	medische	kosten,	hun	slechtere	gezondheidstoestand	weegt	vaak	ook	zwaar	
op	andere	budgetten	(mobiliteit,	onderhouden	van	persoonlijke	relaties,	…)		

Ten	 tweede	 vergt	 de	 realisatie	 van	 gezondheid	 en	 autonomie	 binnen	 deze	
budgetstandaard	 een	 zekere	 kennis,	 discipline	 en	 planning.	Mensen	moeten	 bv.	
weten	wat	gezonde	voeding	inhoudt	en	hoe	je	deze	economisch	kan	aankopen	en	
bereiden. Daarnaast vergt het rondkomen met de budgetstandaard ook een zorgvuldig 
beheer	van	het	gezinsbudget.	Ook	dit	vereist	bepaalde	planningsvaardigheden	en	
competenties	op	het	vlak	van	zelfcontrole.		Toch	moeten	we	dit	niet	overdrijven.	
Voor	de	meest	posten	laat	het	budget	keuzevrijheid	toe;	dat	hoort	immers	bij	de	
behoefte	 aan	 autonomie.	Ook	vanuit	de	 focusgroepen	kwam	niet	de	boodschap	
dat	deze	budgetstandaard	onrealistische	eisen	stelt.	

Ten	 derde	 kunnen	 gezinnen	 andere	 keuzes	 maken.	 Wellicht	 zullen	 niet	 zoveel	
gezinnen	hun	maaltijden	bereiden	volgens	de	manier	waarop	het	voedingsbudget	
is	 ingevuld.	 Dit	 is	 uiteraard	 voor	 een	 aanzienlijk	 deel	 te	 wijten	 aan	 hun	 lage	
inkomen.	Voor	een	ander	deel	heeft	het	 te	maken	met	de	 smaakvoorkeuren	van	
gezinnen.	Hiermee	mogen	we	echter	geen	rekening	houden	bij	de	berekening	van	
een	budgetstandaard.	Het	is	immers	belangrijk	om	een	onderscheid	te	maken	tussen	
de	behoeften	van	een	menswaardig	 leven	enerzijds	en	de	 individuele	voorkeuren	
(gedeeltelijk	gevormd	door	ongunstige	omstandigheden)	anderzijds.	Anders	wordt	
‘wat	zou	moeten	zijn’	bepaald	door	‘wat	is’,	het	bestaande	bepaalt	de	norm,	terwijl	
de	norm	juist	los	moet	staan	van	wat	feitelijk	bestaat.	
Rekening	houdend	met	deze	beperkingen	kunnen	we	dan	ook	niet	stellen	dat	alle	
gezinnen met een inkomen boven deze budgetstandaard in onze samenleving een 
menswaardig	leven	kunnen	leiden.	Vele	lage	inkomensgezinnen	hebben	meer	nodig	
omwille	van	gezondheidsproblemen	of	andere	bijzondere	omstandigheden	(slechte	
of	dure	huisvesting,	extra	onderwijsuitgaven	in	het	SO,	schulden,	…).	Wat	we	wel	
kunnen stellen is dat gezinnen met een inkomen beneden dit inkomensniveau op de 
lange	termijn	niet	aan	armoede	kunnen	ontsnappen.	Voor	hen	is	het	eenvoudigweg	
niet	mogelijk	om	een	menswaardige	levenswijze	te	realiseren.	

Om	 analoge	 redenen	 is	 voorzichtigheid	 geboden	 bij	 het	 gebruik	 van	 deze	
budgetstandaarden in het kader van de toekenning van aanvullende steun 
door	 OCMW’s	 en	 bij	 de	 bepaling	 van	 het	 te	 besteden	 inkomen	 in	 collectieve	
schuldenregelingen.	 Zij	 kunnen	 wel	 als	 referentie-inkomen	 dienen.	 Voor	 iedere	
cliënt	 zal	 echter	 extra	moeten	worden	 nagegaan	 of	 de	 korven	 en	 bedragen	 niet	
moeten	 worden	 aangepast	 (lees:	 verhoogd)	 in	 functie	 van	 zijn	 of	 haar	 concrete	
omstandigheden	 en	 problemen.	 	We	 denken	 hierbij	 in	 de	 eerste	 plaats	 aan	 alle	
uitgaven	 die	 noodzakelijk	 verbonden	 zijn	 aan	 bepaalde	 ziektes,	 chronische	
aandoeningen	of	handicaps.	Deze	moeten	mee	worden	verrekend	(bv.	door	ze	af	te	
trekken	van	het	beschikbare	gezinsinkomen),	om	ook	deze	cliënten	een	menswaardig	
bestaan	 te	kunnen	garanderen.	Dezelfde	 redenering	moet	gemaakt	worden	voor	
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alle	andere	persoonlijke	kosten	waartoe	 	 sommige	cliënten	genoodzaakt	worden,	
zoals	schulden,	te	betalen	alimentatiegelden,	hogere	uitgaven	voor	voeding	wegens	
het niet bezit van een diepvriezer, hogere mobiliteitskosten door noodzaak van 
een	 auto	 of	 treinabonnement,	 …	 Tenslotte	 zijn	 er	 drie	 uitgavenposten	 in	 de	
budgetstandaard	waarbij	we	 voor	de	berekening	 van	de	 kosten	niet	 	 vertrokken	
zijn	van	een	noodzakelijk	minimumbedrag,	maar	wel	van	een	gemiddeld	betaalde	
kostprijs.	 Het	 betreft	 hier	 de	 uitgaven	 voor	 huur,	 de	 verbruikerskosten	 en	 de	
schooluitgaven	voor	jongeren	in	het	secundair	onderwijs.	Omdat	al	deze	uitgaven	
zeer	sterk	kunnen	verschillen	van	de	situatie	waarin	de	16	typegezinnen	leven	is	het	
noodzakelijk	om	deze	kosten	te	vervangen	door	de	reële,	noodzakelijke	kosten.

Tenslotte	vereisen	de	noodzakelijke	kennis-	en	planningscompetenties,	verbonden	
met	 deze	 budgetstandaard	 een	 hulpverleningscontext	 die	 meer	 biedt	 dan	 het	
louter	toekennen	van	financiële	middelen.	Om	een	menswaardig	leven	te	kunnen	
leiden, moeten de betrokkenen ook het gedrag (willen/leren/kunnen) stellen dat 
correspondeert	met	 de	 budgetstandaard.	Een	 succesvolle	 hulpverleningsstrategie	
behelst	naast	geld	verlenen,	ook	motiveren	en	leren	budgetteren.	Om	hierbij	niet	
in	de	valkuil	van	disciplinering	te	trappen,	maar	juist	emancipatorisch	te	werken,	
is	het	belangrijk	om	voortdurend	oog	te	hebben	voor	de	noodzakelijke	individuele	
(beschikken	mensen	over	voldoende	sociaal,	psychologisch	en	cultureel	kapitaal?)	
en	 maatschappelijke	 voorwaarden	 (zijn	 het	 onderwijs,	 het	 verenigingsleven,	 de	
gezondheidszorg,…	wel	voldoende	toegankelijk	voor	iedereen?).	
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Vorming schuldbemiddelaars
1. Doel van de vorming : 

We	bieden	zeker	niet	alle	oplossingen	voor	jullie	vragen	of	voor	hoe	je	de	dingen	
moet	aanpakken	.	We	willen	jullie	vooral	vanuit	de	expertise	die	we	hebben	
(project	schuldbemiddeling	ontoereikend	!?	en	vereniging	waar	armen	het	woord	
nemen)	jullie	jezelf	en	jullie	werking	laten	bevragen	.	Met	als	doel	binnen	de	
mogelijkheden	en	beperkingen	kleine	dingen	te	realiseren	die	ten	goede	komen	
aan mensen in armoede .

2.	Video	‘Van	dag	tot	dag	…’	(40	min.)

Nabespreking	video:
Wat	heeft	jou	het	meest	getroffen?-	
Wat	is	jou	het	hardste	opgevallen?-	

3. Kringloop

De	binnenste	cirkel	vormt	de	kern	van	armoede.		Het	gaat	over	het	innerlijke,	de	
gevoelens van mensen in armoede, de positieve en negatieve zaken die samen hun 
zelfbeeld	vormen.

Mogelijke gevolgen van armoede.

Gezondheid, maatschappelijke 
dienstverlening, huisvesting, 
cultuur, inkomen, rechtsbedeling, 
onderwijs, participatie, werk & 
gezin.

Positief- & negatief zelfbeeld.
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	In	de	tweede	cirkel	gaat	het	over	de	verschillende	levensdomeinen	en	daarmee	
verbonden	problemen	waarop	mensen	in	armoede	stoten.		De	tweede	cirkel	
geeft	aan	dat	armoede	door	uitsluiting	op	verschillende	levensdomeinen	wordt	
gekenmerkt.	Schuldhulpverlening	is	slechts	1	onderdeel	uit	deze	kringloop.	Maar	
het	raakt,		zichtbaar	en	onzichtbaar,		veel	andere	domeinen.	Het	heeft	ook	een	
grote	invloed	op	de	binnenste	cirkel.	Schuldhulpverlening	raakt	aan	het	zelfbeeld	
van	mensen.	Doordat	je	de	geldzaken	van	hen	overneemt,	voelen	ze	zich	mislukt.	
Naast	schuldhulp-verlening	neemt	het	gezin	een	zeer	belangrijke	plaats	in.	
Wanneer	je	ingrijpt	in	hun	gezin,	wordt	hun	zelfbeeld	nog	het	meest	geraakt.

De	derde	cirkel	is	voor	de	buitenwereld	vaak	de	meest	zichtbare	kant	van	
armoede	(verslaving,	bedelen,	dakloos	worden,	…).	Het	is	belangrijk	om	te	
beseffen	dat	deze	cirkel	een	gevolg	is	en	niet	de	oorzaak	van	armoede.

4. ‘Moeilijke cliënten’1

Vaak	krijgen	mensen	in	armoede	de	stempel	van	‘moeilijke	klant’.	Wat	ligt	er	
onder	deze	stempel?	
Het	gaat	over	situaties	waarbij	mensen:

De	greep	kwijt	zijn	over	hun	financiële	en	leefsituatie-	
Moeite	hebben	om	kritisch	besef	op	te	bouwen-	
Hun	situatie	en	de	gebeurtenissen	(lijdzaam	en/of	noodgedwongen)	-	
ondergaan
‘geraakt’	worden	in	hun	‘zijn’-	
In	overlevingsstrategieën	en	verzet	gaan	(zoeken	naar	erkenning)-	

Om	met	deze	situaties	om	te	gaan,	ontwikkelen	velen	van	hen	manieren	
(overlevingsstrategieën)	om	hiermee	om	te	gaan.	Want	hulp	zoeken	of	om	
hulp	vragen,	is	niet	makkelijk.	Er	speelt	schaamte,	drempelvrees,	…	Er	zijn	
verschillende	manieren	waarop	mensen	proberen	hiermee	om	te	gaan:

Sommige	personen	zijn	volgzaam	en	dankbaar	vanuit	een	verzoening	met	-	
hun	afhankelijkheidspositie	en	een	niet	meer	geloven	dat	ze	iets	aan	hun	
lot/toekomst kunnen veranderen
Anderen	schikken	zich	naar	de	verwachtingen	(als	bewuste	strategie)	maar	-	
hebben	het	hier	voor	hun	zelfbeeld	moeilijk	mee
Personen	die	bewust	de	rol	van	‘arme	sukkelaar’	spelen	omdat	nu	eenmaal	-	
zo	van	hen	wordt	verwacht	(om	bv.	meer	te	verkrijgen,	…)
‘Onrechtmatig’	gedrag	vertonen	door	zaken	verborgen	te	houden	die	-	
leefsituatie	verbeteren	(vb.	zwart	werk,	samenwonen,	…)

1  Bind-kracht in armoede, Leefwereld en hulpverlening.
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Assertief	of	‘eisend’	gedrag	stellen	als	een	manier	om	greep	op	hun	situatie	-	
te	verkrijgen	of	door	slechte	ervaringen	met	hulpverlening	in	het	verleden	
(wantrouwen)
Mensen	die	zich	terugtrekken	uit	hulpverlening	als	ze	de	hulp	niet	in	-	
verhouding vinden tot eigen investeringen, de eigen autonomie te sterk 
wordt bedreigd

5. Cirkels van ongelijkheid2

hulpverleningsproces

2  Bind-kracht in armoede, Leefwereld en hulpverlening.

persoonlijkheids-
kenmerken en klasse

hulpvrager

ongelijkheid

samenwerking

hulpverlener

leefsituatie	en	netwerk

leefsituatie organisatiecontext

gezin
buren
ouders
familie
netwerk
vrienden

gezin 
arbeid
inkomen
vrije tijd
huisvesting
gezondheid

gezin
klasse
ervaring
motivatie
persoonlijkheidskenmerken
diploma en professionalisering

collega’s
werktijd
case-load
methodiek
regelgeving
werkingsmiddelen
organisatiecultuur
organisatiestructuur

81



De	hulpverlening	vertrekt	altijd	vanuit	een	ongelijke	situatie.	Wij	(hulpverleners,	
schuldbemiddelaars,	…)	kunnen	in	beperkte	mate	‘kiezen’	wie	we	als	cliënt	
behandelen.	Mensen	in	armoede	kunnen	niet	kiezen.	Daarnaast	zijn	er	een	
heleboel	factoren	(organisatie,	eigen	verleden/ervaringen,	leefwereld,	…)	die	
een	invloed	uitoefenen	tijdens	de	hulpverlening.	Deze	zijn	niet	altijd	allemaal	
bewust,	maar	zijn	wel	altijd	allemaal	aanwezig.	Zo	is	bijvoorbeeld	het	doel	en	
verwachting	bij	de	start	van	een	hulpverleningsproces	anders	bij	de	hulpvrager	
dan	bij	de	hulpverlener.	Dit	verklaart	waarom	bv.	schuldbemiddeling	vaak	een	
moeilijk	proces	met	vele	hindernissen	is	waarbij	je	soms	bepaalde	mensen	verliest.

Opdracht:
Denk	terug	na	over	de	5	mensen	uit	de	video.	Wie,	denk	jij,		zou	jou	-	
kiezen	als	begeleider?	Waarom?	(vooral	vanuit	het	waarom	wel	en	niet	
vanuit het waarom niet)

5. Kinderen

Het	gezin	en	de	kinderen	zijn	voor	alle	ouders	zeer	belangrijk.	Zo	nemen	zij	de	
kinderen	niet	graag	mee	naar	bv.	het	OCMW.	De	ouders	willen	niet	dat	hun	
kinderen	zich	zorgen	maken	over	hen	of	over	de	financiële	situatie.	In	sommige	
situaties	doen	zij	alles	om	de	vernedering	(die	zij	zelf	meemaken)	voor	hun	
kinderen	te	vermijden	(niet	naar	school	gaan	bij	uitstap,	rekeningen	niet	betalen	
om	toch	een	kerst	of	Sinterklaas	te	geven,	…)	Daarom	is	het	belangrijk	om	als	
begeleider	extra’s	te	voorzien	die	deze	momenten	kunnen	opvangen.	Ook	wat	
soms	overbodig	lijkt	voor	gezinnen,	is	dat	niet	altijd	(vb.	familiale	verzekering).

6. Basisbehoeften3

Enerzijds	zijn	er	materiële	behoeften.	Deze	zijn	voor	iedereen	anders.	Anderzijds	
is	het	belangrijk	om	ook	voldoende	te	blijven	stilstaan	bij	en	aandacht	te	hebben	
voor	de	basisbehoeften	van	mensen.	Dan	hebben	we	het	opnieuw	over	de	
binnenkant	van	de	mensen	(binnenste	cirkel):

Het	gevoel	hebben	nog	ergens	bij	te	horen-	
Het gevoel hebben nog toekomst te hebben-	
Het gevoel hebben nog door iemand begrepen en erkend te worden-	
Het	gevoel	dat	iemand	je	ziet	en	erkent-	

3  Bind-kracht in armoede, Leefwereld en hulpverlening.
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Het	gevoel	nog	greep	te	hebben	op	je	leven	en	nog	te	kunnen	kiezen-	
Een	volwaardig	iemand	mogen	zijn	‘ik	heb	een	probleem,	ik	ben	geen	-	
probleem’
Creativiteit van de mensen waarderen om met weinig middelen rond te -	
komen

(Trage	vragen:	gekwetsheid	en	kwetsbaarheid	van	deze	mensen	en	cliënten 
zichtbaar	maken	en	voorkomen	dat	budgethulpverleners	‘te	kort	door	de 
bocht’	gaan	in	hun	denken	over	eigen	verantwoordelijkheid	van	mensen	en 
in	het	verwachten	van	resultaten)

Hoe	kan	je	tegemoet	komen	aan	deze	basisbehoefte	(binnenkant)	van	mensen?	
Hoe	pak	je	dit	nu	aan?	Hoe	zou	je	dit	kunnen	verbeteren?	Anders	aanpakken	dat	
het	nog	beter	werkt?

De	deelnemers	worden	in	3	groepen	verdeeld	.	Als	begeleider	zitten	we	bij	één	
groepje	en	zorgen	ervoor	dat	er	‘diep	genoeg’	wordt	gegaan	en	bevraagd	.
We	overlopen	daarna	de	resultaten	in	grote	groep	en	zetten	ze	op	f lap	,	waarbij	
we	ze	opdelen	(voor	zover	mogelijk)	in	onderstaande	opdeling	.

We	gooien	nog	extra	vissen	door	:

Huisbezoeken -	
Groepswerk-	
Netwerken,	verbindingen	leggen	-	

Aanmelding:

Stimuleren	dat	er	een	vertrouwenspersoon	wordt	meegenomen	(vb.	iemand	-	
van vereniging, gezinszorg, …)
Dubbele	rol:	opstellen	medestaander	+	duiden	rol	en	verplichtingen	-	
(VVSG)
Aangename	sfeer	(VVSG)-	

Opstellen	plan:

Samen	zoeken	naar	oplossingen-	
Extra’s	incalculeren-	
Beslissingen	uitleggen	+	verantwoorden-	
Bespreken	en	inspraak:	leefgeld	+	vaste	kosten	(VVSG)-	
Cliënt	betrokken	bij	opstellen	plan	(VVSG)-	
Duidelijke	afspraken	maken	(VVSG)-	
Structuur	geven	(VVSG)-	
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Verloop	schuldhulpverleningsproces:

Bij	overleg:	zaken	samen	doen	+	kopies	meegeven-	
Goede	inspanningen	positief	bevestigen-	
Mensen	opnieuw	kansen	geven-	
Mensen	hun	schulden	laten	zien	afnemen	(overzicht	geven)-	
Bij	werk	het	leefgeld	in	verhouding	laten	stijgen-	
Bereikbaar	zijn-	
Verantwoordelijkheid	geven	(VVSG)-	
Preventief	proberen	werken	(VVSG)-	
Verwachtingen	en	vragen	bijstellen	(VVSG)-	
Informeel	contact	(VVSG)-	

7. evaluatie

Wat	hebben	jullie	eraan	gehad	en	hoe	ga	je	er	verder	mee	aan	de	slag?





Nuttige websites

Centrum Kauwenberg 
-	www.kauwenberg.be

Vlaams	netwerk	van	verenigingen	waar	armen	het	woord	nemen	
-	www.vlaams-netwerk-armoede.be

Dignitas 
-	www.dignitas.be

Vlaams	centrum	voor	schuldbemiddeling	
-	www.centrumschuldbemiddeling.be

Dag zonder krediet 
-	www.dagzonderkrediet.be

Verbruikersateljee	
-	www.verbruikersateljee.be

Verenigingen	die	we	hebben	bezocht:
-	www.vlaams-netwerk-armoede.be/index.asp?M=50

Onder	ons,	Sint-Truiden
-	www.rimo.be/projecten/sint-truiden/projecten_sinttruiden_
		achterstellingwegwerken.html

86



Vormgeving	en	Illustratie:	Thijs	Poppe



Centrum Kauwenberg vzw
Korte Winkelstraat 1

2000 Antwerpen
03/232 72 96

www.kauwenberg.be


