
 

 

 

‘Wakosta?!’ De wegwijzer in je portemonnee 
 

AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    

Een groeiende groep jongvolwassenen wordt geconfronteerd met financiële moeilijkheden.
1
 Dit 

blijkt onder meer uit onderzoek en de dagelijkse praktijk binnen de hulp- en dienstverlening
2
. 

Ongeveer één op acht leerlingen van de derde graad vertoont daarnaast financieel risicogedrag. Bij 

deze groep adolescenten is er dan ook heel wat nood aan het versterken van financiële 

vaardigheden, het verhogen van een kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding.  

 

Het zijn immers die financiële kennis en vaardigheden die goed van pas komen bij het zelfstandig 

wonen en het zelf beheren van je budget De vernieuwde budgetbeurs ‘Wakosta?!’ laat deelnemers 

dan ook kennis maken met de verschillende financiële aspecten van het zelfstandig leven.  

 

VERNIEUWD  CONCEPT BUDGETBEURS  VERNIEUWD  CONCEPT BUDGETBEURS  VERNIEUWD  CONCEPT BUDGETBEURS  VERNIEUWD  CONCEPT BUDGETBEURS      

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is het concept van de interactieve budgetbeurs al meer dan 10 

jaar een succesformule. Samen met de andere BIZ-regio’s in West-Vlaanderen bundelden OCMW, 

CAW en verenigingen waar armen het woord nemen, de krachten en de middelen om een 

vernieuwd concept van de budgetbeurs te ontwikkelen..  

 

De Wakosta?!-budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een interactieve manier 

ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële 

gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen deze beurs aan de hand van een concreet personage. 

Ze worden op die manier uitgedaagd keuzes te maken en hun budget in evenwicht te houden aan 

de hand van volgende thema’s: 

 

• Op eigen benen, wat nu?  

• wonen en energie  

• dagelijkse kost  

• media 

• vrije tijd  

 

PARTNERS PARTNERS PARTNERS PARTNERS     

De budgetbeurs ‘Wakosta’ is een concept van de 3 samenwerkingsverbanden “Budget In Zicht” in 

West-Vlaanderen  

• Budget in Zicht Noord-West-Vlaanderen  

• Budget In Zicht Zuid-West-Vlaanderen, ingebed in W13   

• Budget In Zicht Centraal-West-Vlaanderen  

 

 

Deze samenwerkingsverbanden van OCMW, CAW en verenigingen waar armen het woord nemen, 

ontwikkelen initiatieven, zoals de WAKOSTA?!-budgetbeurs, in het kader van kwalitatieve 

schuldhulpverlening en preventie van schuldoverlast.  

 

 

 

 

                                                        
1
 Onderzoek Cebud en statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren van de nationale bank van België  : De groep jongvolwassenen (tot 24 jaar) maakt bijna 

8% van uit van de mensen met geregistreerde betalingsachterstanden voor consumentenkredieten (2013) 

2 ev. cijfers CAW/OCMW mbt populatie jongvolwassenen in financiële hulpverlening  
 



 

 

    

GROEPSGROOTTEGROEPSGROOTTEGROEPSGROOTTEGROEPSGROOTTE    

De beurs is een interactief parcours dat een half dagdeel in beslag neemt. De minimum grootte van 

een groep is 5 tot maximum ca. 24 deelnemers. Bij grote groepen wordt de beurs in 2 deelgroepen 

van max. 12 deelnemers gespeeld in een rotatiesysteem.  

BEGELEIDINGSMOGELBEGELEIDINGSMOGELBEGELEIDINGSMOGELBEGELEIDINGSMOGELIJKHEDENIJKHEDENIJKHEDENIJKHEDEN    

• De begeleiding is afhankelijk de frequentie van de doorloop van de beurs.  

• De begeleiding is (in principe) niet voorzien in de reservatie en dus zelf te organiseren door 

de aanvrager. Eventueel kan hiervoor beroep gedaan worden op CAW- en/of OCMW-

medewerkers uit de regio. BIZ kan alvast een partner zijn om hierin contacten te leggen. 

 

BIZ voorziet een train de trainer van 2.5 uur, waarin de mensen die de beurs zullen begeleiden, 

wegwijs gemaakt worden. Afhankelijk van de grote van de groep. Vanaf 15 spelers raden wij  aan 

om zeker met 2 begeleiders te werken.  

 

NODIGE INFRASTRUCTUURNODIGE INFRASTRUCTUURNODIGE INFRASTRUCTUURNODIGE INFRASTRUCTUUR    

De organisatie beschikt over een locatie die voldoende groot is ( vb. huis met min. 4 kamers, waarin 

ook een plenair moment met alle deelnemers en begeleiders kan georganiseerd worden, 4 

klaslokalen, …. of een grote ruimte waarin verschillende standen kunnen worden opgebouwd. ) BIZ 

kan hier verder in meedenken bij ontlening.  

 

MATERIAAL IN HET MOBIEL PAKKETMATERIAAL IN HET MOBIEL PAKKETMATERIAAL IN HET MOBIEL PAKKETMATERIAAL IN HET MOBIEL PAKKET    

Het nodige materiaal van de budgetbeurs vind je terug in de inventaris. Als organisator zal je ook 

zelf instaan voor de aankoop van enkele producten (i.f.v. de smaaktest)  

 

HOE ONTLENEN/RESERVERENHOE ONTLENEN/RESERVERENHOE ONTLENEN/RESERVERENHOE ONTLENEN/RESERVEREN    

Ontlenen is gratis mits een waarborg, reservatie op voorhand is noodzakelijk via de 

website/contactpersoon per regio.  

Bij reservatie voorziet BIZ de nodige documenten en denkt mee in de communicatie en 

organisatie.  

RANDVOORWAARDENRANDVOORWAARDENRANDVOORWAARDENRANDVOORWAARDEN    

• De organisator verbindt er zich toe om door te geven hoeveel deelnemers men met de 

beurs heeft bereikt + voorziet ook de nodige evaluatie en terugkoppeling zodat BIZ het 

concept inhoudelijk kan aanpassen waar nodig.  

• Het materiaal wordt in de oorspronkelijke staat en volledig teruggebracht volgens de (bij 

ontlening) afgesproken datum.  

 


