
Budget 
In

Zicht



3   Inleiding

3   Ons aanbod

4   Infomomenten
  > Alles over bewindvoering
  > Basistips van de notaris
  > Alles over de collectieve    
     schuldenregeling
  > Van factuur tot deurwaarder
  > Hoe omgaan met zakgeld?

5   Workshop
  > Budgetvriendelijk koken

6   Groepsaanbod ‘Leren budgetteren’
  > Theoretisch aanbod
  > Praktisch aanbod

6   Vorming
  > Wat is financiële hulpverlening?
  > Financiële preventie aan    
     thuiszorgdiensten

7   Secundair onderwijs
  > Budgetspel

7   Lager onderwijs
  > Budg€tpret
  > Just’in Budget

8  Contactgegevens 

Inleiding
BIZ (BudgetInZicht) is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde en alle OCMW 
van de regio. BIZ heeft als opdracht werken aan een kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en 
preventie van schuldenlast.  

Er bestaan in totaal 11 BIZ-samenwerkingsverbanden over heel Vlaanderen.  
Voor meer informatie, surf zeker naar www.budgetinzicht.be

Binnen de regio Halle-Vilvoorde werkt BIZ allerlei initiatieven uit. BIZ heeft de gehele 
samenleving als doelgroep, met vooral aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons.

Met vragen over dit samenwerkingsinitiatief of voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij de BIZ-medewerkers. 

 

Ons aanbod
Heb je een idee of wens je iets uit te werken voor je cliënteel? Merk je binnen je organisatie 
een bepaalde nood? Ben je op zoek naar een interessante actie voor je doelgroep? 
Contacteer ons en dan bekijken we hoe we de handen in elkaar kunnen slaan. We staan 
open voor alle nieuwe ideeën die passen binnen de missie en visie van BIZ. 

De globale inhoud van ons aanbod ligt vast, maar wordt telkens op maat uitgewerkt, 
rekening houdend met de leeftijd, regio en vragen die leven binnen de groep.

De aanvragen zijn gratis voor BIZ-leden. 

Andere organisaties dienen contact op te nemen met een BIZ-medewerker  
om de kostprijs te bepalen.  

Inhoudsopgave
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Infomomenten
Al deze vormingen zijn gericht op zowel hulpverleners, medewerkers als cliënten. 

ALLES OVER BEWINDVOERING
Inhoud
Wat is bewindvoering? Wat betekent dit voor de persoon onder bewind? Hoe wordt een procedure opgestart  
en wie kan dit doen? Wat mag/kan een bewindvoerder doen? Wat als men niet tevreden is over de werking  
of over de bewindvoerder? 

Al deze vragen worden beantwoord door een bewindvoerder. 

Praktisch
De vorming wordt gegeven door een advocaat (– bewindvoerder) en begeleid door een BIZ-medewerker.
Deelnemers: min. 10 personen | Duurtijd: 2 uur

BASISTIPS VAN DE NOTARIS
Inhoud
Voor welke zaken kan men terecht bij een notaris? Wat dient men vast te leggen bij een notaris? Wat te doen 
indien men recht heeft op een erfenis? Wat bij scheiding? Hoe zorgt men er voor dat men juridisch in orde is  
en hoe voorkomt men financiële problemen? Wat is de kostprijs van een vrijblijvend gesprek bij de notaris?

Een notaris komt vanuit zijn praktijkervaring informatie geven. 

Praktisch
De vorming wordt gegeven door een notaris en begeleid door een BIZ-medewerker. 
Deelnemers: min. 10 personen | Duurtijd: 2 uur

ALLES OVER DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
Inhoud
Wat is een collectieve schuldenregeling? Wie kan dit aanvragen en 
hoe doet men dit?

Wat zijn de rechten en plichten van de schuldenaar? Wat zijn de 
rechten en plichten van de schuldbemiddelaar? Hoe lang duurt 
dergelijke schuldenregeling? Wat als men niet tevreden is met het 
verloop van de procedure? Wat bij nieuwe schulden?

Een schuldbemiddelaar geeft antwoorden op deze theoretische vragen. 

Een ervaringsdeskundige geeft extra toelichting vanuit de praktijk. 

Praktisch
Deze vorming wordt gegeven door een advocaat-schuldbemiddelaar 
in samenwerking met een ervaringsdeskundige. 
Deelnemers: min. 10 personen | Duurtijd: 2,5 uur

VAN FACTUUR TOT DEURWAARDER
Inhoud
Waarom lopen de kosten bij een factuur zo snel op? Wat zijn de rechten van de schuldeiser?  
Wat zijn de rechten van de schuldenaar? Wat mag een deurwaarder doen? Wat mag een deurwaarder  
niet doen? Wanneer kan er een beslag plaatsvinden? Welke mogelijkheden bestaan er voordien?  
Wat kan men doen als men een factuur niet kan betalen? 

Een gerechtsdeurwaarder geeft meer informatie over zijn functie. 

Praktisch
Deze vorming wordt gegeven door een deurwaarder en begeleid door een BIZ-medewerker. 
Deelnemers: min. 10 personen | Duurtijd: 2 uur

HOE OMGAAN MET ZAKGELD? 
Inhoud 
Vanaf wanneer kan men instemmen met het geven van zakgeld aan z’n kind? Hoe bepaalt men het bedrag?  
Wat dient met dit zakgeld betaald te worden? Wat als kinderen extra geld bijvragen? 

Tijdens deze vorming staat men stil bij deze vragen en worden ervaringen uitgewisseld.

Praktisch
Deze vorming wordt gegeven door een BIZ-medewerker 
Deelnemers: min. 5 personen | Duurtijd: 2 uur

Workshop
BUDGETVRIENDELIJK KOKEN
Inhoud
Samen met een kok gaan de deelnemers aan de slag met budgetvriendelijke producten en maken ze een 
overheerlijke maaltijd klaar.

Op vraag kan er rond een bepaald thema gewerkt worden. 

Bijvoorbeeld: koken tijdens de feestdagen, koken met restjes, koken met seizoensgebonden producten,…

Praktisch
Deze workshop wordt gegeven door een kok en een BIZ-medewerker.  
Deelnemers: min. 8 – max. 15 personen | Duurtijd: 2 uur
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Groepsaanbod ‘Leren budgetteren’
THEORETISCH AANBOD (BASISAANBOD)
Inhoud
De deelnemers leren hun administratie op orde te krijgen. 

Daarnaast wordt er grondig aandacht besteed aan overzicht en inzicht in de inkomsten en uitgaven.  
Zowel wekelijkse, maandelijkse als jaarlijkse uitgaven komen aan bod. 

Er wordt ook dieper ingegaan op het thema ‘boodschappen’. 

Praktisch
4 sessies van telkens 3 uur | Data overeen te komen | Deelnemers: min. 5 – max. 8 personen 
De groepssessies worden gegeven door twee BIZ-medewerkers.

PRAKTISCH AANBOD (AANVULLEND)
Inhoud
Tijdens deze aanvullende sessies krijgen de deelnemers onder andere informatie over reclame, kopen op krediet 
en de gevaren ervan. 

Er worden ook besparingstips aangereikt voor zowel elektriciteits-, water- als  telecomfacturen.

Daarna wordt er aandacht besteed aan het gezond en betaalbaar koken. 

Tijdens de laatste sessie worden de deelnemers ingelicht over de verschillende vormen van hulpverlening.  
Waar kan men terecht met financiële problemen en schulden?

Praktisch
4 sessies van telkens 3 uur | Data overeen te komen | Deelnemers: min. 5 – max. 8 personen 
De groepssessies worden gegeven door twee BIZ-medewerkers. 

Vorming
WAT IS FINANCIËLE HULPVERLENING  
BINNEN HET OCMW EN BINNEN HET CAW?
Inhoud
Tijdens deze vorming wordt stilgestaan  bij de verschillende vormen 
van financiële hulpverlening. 

Er wordt dieper ingegaan op de werking van het OCMW en het CAW. 
Het doel van deze vorming is om externe diensten te informeren 
over de werking van beide diensten en om goede doorverwijzingen 
mogelijk te maken. 

Praktisch
De vorming wordt gegeven door een BIZ- en een OCMW-medewerker.
Deelnemers: min. 5 – max. 30 personen | Duurtijd: 1 uur

FINANCIËLE PREVENTIE AAN THUISZORGDIENSTEN
Inhoud
Zorgverleners die aan huis komen, pikken heel vaak bepaalde signalen op. 

Deze vorming speelt in op de stappen die er eventueel vanuit een thuiszorgdienst gezet worden om financiële 
problemen vroegtijdig te detecteren en te signaleren. Er wordt ingegaan op de wijze waarop men met deze 
signalen kan omgaan en hoe hierover een gesprek kan worden aangegaan.

Praktisch
Deze vorming wordt gegeven door een BIZ-medewerker. De verantwoordelijke van de thuiszorgdienst is tijdens 
de vorming aanwezig voor specifieke vragen uit de praktijk. 
Deelnemers: min. 5 – max. 30 personen | Duurtijd: 3 uur

Secundair onderwijs
BUDGETSPEL 
Inhoud
Het Budgetspel wordt aangeboden voor de derde graad secundair onderwijs. (ASO/TSO/BSO/DBSO, eventueel Buso)

Het doel van het Budgetspel is om de leerlingen kennis te laten maken met de gangbare verschillen in inkomens. 
Ook de vaste, variabele en onverwachte uitgaven worden besproken.

Aan de hand van vijf profielen wordt de klas in groepjes ingedeeld en trachten de leerlingen een maand rond 
te komen met hun budget.  

Praktisch
Het Budgetspel wordt gegeven door een BIZ- en een JAC-medewerker. Indien mogelijk kan er ook een OCMW-
medewerker aansluiten. 
Deelnemers: max. 20 leerlingen | Duurtijd: 2 lesuren

Lager onderwijs
BUDG€TPRET is een budgetspel gericht naar de tweede graad lager onderwijs. 

JUST’IN BUDGET is een budgetspel gericht naar de derde graad lager onderwijs.

Inhoud
Beide spelen hebben als doel de leerlingen kennis te laten maken met geld. Tijdens één lesuur leert de klas al 
spelenderwijs dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Financiële educatie komt op een leuke en leerrijke 
manier aan bod. 

Praktisch
Een BIZ-medewerker licht het spel toe aan directie of leerkrachten.  
Op deze manier kunnen de leerkrachten zelf aan de slag met het spel.  
Beide spelen kunnen uitgeleend worden bij een BIZ-medewerker. 
Deelnemers: max. 15 personen | Duurtijd: 1 uur

76



Contactgegevens
Jelle Lauwers

Katrien Sulmon
Laurien Theunckens

budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be
02 613 17 00

Poverstraat 75 B48 , 1731 Asse
Kanaalbrugstraat 5C, 1500 Halle
Kasteelstraat 5, 3080 Tervuren

Jean-Baptiste Nowélei 33,  
1800 Vilvoorde


