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   Situering

Vandaag de dag krijgen steeds meer individuen en gezinnen te maken 
met overmatige schulden. Niet enkel het aantal dossiers, maar ook de 
complexiteit ervan is fors gestegen. Dit is duidelijk voelbaar binnen de 
OCMW’s, CAW’s en andere organisaties die werken met financieel 
kwetsbare groepen. 

Om deze tendens een halt toe te roepen, subsidieert de Vlaamse 
Overheid (kabinet Welzijn) 11 regionale samenwerkingsverbanden 
‘BudgetInZicht’, of kortweg ‘BIZ’ in Vlaanderen en Brussel. 

BIZ maakt werk van een kwalitatieve en toegankelijke budget- & 
schuldhulpverlening en van preventie van schuldoverlast.

   BudgetInZicht West-Vlaanderen 

In West-Vlaanderen zijn er 3 BIZ-samenwerkingsverbanden actief:

√   BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen 
 zorgregio’s Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist, Brugge & 
Torhout

√   BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen 
 zorgregio’s Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Roeselare, 
Izegem & Tielt

√   BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 
 zorgregio’s Kortrijk, Menen, Waregem

De 64 OCMW’s, 3 CAW’s en alle erkende verenigingen waar armen 
het woord nemen uit de provincie maken deel uit van BIZ.  



Samen ontwikkelen we een beleidsplan en zetten we in op concrete 
acties per regio. In de verschillende initiatieven en acties van BIZ ontstaat 
samenwerking met heel wat actoren zoals scholen, thuiszorgdiensten, 
organisaties bijzondere jeugdzorg, advocaat-schuldbemiddelaars, ... 

   Waar streven we naar?  

Met BudgetInZicht streven we naar de realisatie van de volgende 
doelstellingen:
√   Minder mensen komen in financiële problemen terecht.
√   Wie problemen heeft of  kwetsbaar is, vindt vroeg genoeg de weg  
     naar de gepaste  budget- & schuldhulpverlening. 
√   De budget- en schuldhulpverlening is toegankelijk, cliëntgericht en 
     kwalitatief.
√   Wie reeds in begeleiding is, wordt ondersteund  om (op termijn) terug  
     zelfstandig zijn/haar financieel huishouden in handen te nemen.

   Een greep uit onze acties 

√   Participatie aan De Week van het Geld, een nationale  
     campagneweek om het thema geldzaken breed bespreekbaar te   
     maken.
√   Financiële educatie van kinderen, jongeren & kwetsbare  
     jongvolwassenen via oa. organiseren van budgetbeurzen, aanbieden  
     van educatieve pakketten voor het onderwijs, organiseren van  
     focusgroepen met Jongerenwelzijn.
√   Methodieken uitzetten om financieel kwetsbare groepen te versterken 
     via o.a. groepswerk, werking vrijwilligers als budgetcoaches.
√   Vormingspakketten voor thuiszorgmedewerkers  ontwikkelen om het  
     vroegtijdig signaleren van financiële kwetsbaarheid mogelijk te maken.
√   Budget- & schuldhulpverlening sterker maken :  via oa. intervisies, 
     organiseren vormingen, opzetten van leernetwerken.



BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen
info@budgetinzichtnoordwestvlaanderen.be
www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

Tel. 0471 41 40 51

BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen 
eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be

www.biz-centraalwestvlaanderen.be 
Tel. 0471 01 20 07

BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 
liesbet.mullie@welzijn13.be

Tel. 0499 77 90 83
annemie.vanhooren@welzijn13.be

Tel. 0497 97 75 50
www.welzijn13.be

Vragen? Meer info gewenst? Contacteer ons!

i.s.m.


