
De snel evoluerende sector van de schuld-
bemiddeling heeft nood aan transfer en  
valorisatie van wetenschappelijke kennis die 
schuldenaars en hun gezin ondersteunen in 
de effectieve en definitieve afbouw van hun 
schulden, en hen daarbij evenzeer het recht 
op een menswaardig leven verzekeren. 

Het onderzoeksproject ‘Schuldbemiddeling  
2.0’ komt hieraan tegemoet. Tijdens deze 
studiedag stellen we de belangrijkste  
realisaties van dit project voor en spreken  
toonaangevende binnen- en buitenlandse 
experts over de voorwaarden en succes- 
factoren voor een efficiënte schuldhulp- 
verlening. 
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Onthaal

Verwelkoming  Bérénice Storms,  
coördinator onderzoek CEBUD

Op weg naar een efficiënte en menswaardige 
schuldafbouw. Voorstelling van de resultaten 
van onderzoeksproject Schuldbemiddeling 2.0. 
Nele Peeters, onderzoeker CEBUD

Nut en toepasbaarheid referentiebudgetten in de 
rechtspraak. Hoe kunnen referentiebudgetten  
praktisch worden aangewend in de rechtspraak 
betreffende de collectieve schuldenregeling?  
Bernard Degraeve, ondervoorzitter in de 

arbeidsrechtbank Gent - Yves Werbrouck,  

rechter in de arbeidsrechtbank Gent en  

lector Howest
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Wat maakt schuldhulpverlening effectief? 
Handvatten voor effectieve schuldpreventie  
gebaseerd op wetenschappelijk en praktijk- 
gericht onderzoek. 
Nadja Jungmann, lector Schulden en 

Incasso aan de Hogeschool Utrecht
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1 .  Menswaardig Leefgeld In 
SchuldAfbouw (MELISA) 
Ilse Cornelis, onderzoeker CEBUD

Schuldbemiddelaars zoeken een evenwicht tussen 
het afbetalen van schulden en het garanderen van 
een menswaardig bestaan. Om hen daarin te on-
dersteunen, ontwikkelde CEBUD de webapplicatie  
MELISA waarmee schuldbemiddelaars, op maat van 
iedere leefsituatie, eenvoudig kunnen berekenen  
hoeveel leefgeld schuldenaars minimaal nodig  
hebben om ‘schulden afbetalen’ en ‘menswaardig 
leven’ te verzoenen. 

Deelnemers kunnen in deze keuzesessie zelf aan 
de slag met MELISA. Zij brengen hiervoor een eigen  
laptop of tablet mee.

2 .  Rationeel vs. irrationeel financieel  
gedrag: hoe krijg je mensen (met  
schulden) in beweging?
Minou Van der Werf, 
wetenschappelijk medewerker NIBUD

Dat mensen niet altijd keuzes maken die rationeel 
en berekenend zijn, is gekend. Maar wat betekent 
dit voor ons financieel gedrag? Waarom maken we  
bepaalde (irrationele) financiële keuzes? 

Op welke manier kunnen we schuldenaars het 
juiste steuntje in de rug geven? In deze work-
shop worden verschillende gedragsinzichten  
gepresenteerd die relevant zijn voor hoe  
mensen met geld omgaan. Hierbij zal specifiek 
worden ingezoomd op de verschillen in keuze-
gedrag tussen schuldenaars en mensen zonder  
schulden. Daarnaast wordt toegelicht hoe 
deze inzichten kunnen worden gebruikt om de  
financiële zelfredzaamheid te bevorderen.

3 .  Duurzaam Budgetmanagement
Nele Peeters,  onderzoeker CEBUD

Deze sessie reikt tips & tools aan die kunnen  
bijdragen aan een meer effectieve schuld- 
bemiddeling. Hieronder verstaan we het volhouden   
en succesvol afronden van een traject schuld- 
bemiddeling, en het schuldenvrij blijven.  

De laagdrempelige tools die in deze workshop  
worden voorgesteld, kunnen relatief eenvoudig 
worden ingebouwd in de dagelijkse werking van 
een schuldbemiddelaar.

4 .  De collectieve schuldenregeling: 
gewikt en gewogen
Bertel De Groote, hoofddocent Universiteit Gent, 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Deze lezing frist de krachtlijnen van de collectie-
ve schuldenregeling op, doch zoekt hierbij een  
meervoudig perspectief. 

De uiteenzetting verkent of en hoe de procedu-
re ertoe kan bijdragen “zorgvuldigheid” vorm te  
geven in private en maatschappelijke relaties. In 
het bijzonder behandelt de lezing de vraag of de  
wetgever, als bonus pater familias,   de beoogde  
financiële re-integratie en de toegang ertoe  
definieert en koppelt aan   goed huisvaderschap 
in hoofde van de schuldenaar en andere belang- 
hebbenden.

5 .  Krachtige schuldhulpverlening
Een panelgesprek over sterke praktijken 

Met: Patrick Van Buggenhout (MyTrustO),

Bart Cools (advocaat en schuldbemiddelaar),

Kevin Verborgt (BudgetInZicht Kempen),

Mikâil Ilgazoglu (BudgetInZicht Oost-Brabant), 

Ken Sandeman (BudgetInZicht Limburg), 

o.l.v. Bérénice Storms

K E U Z E S E S S I E S

Tot dan! 


