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1. Situering, opzet en uitvoering van het
onderzoek
1.1. Situering
Verschillende instanties en personen moeten dagelijks leefsituaties en inkomens
van gezinnen beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. Dit geldt
specifiek voor maatschappelijk assistenten en raadsleden binnen OCMW’s die
aanvullende financiële steun kunnen voorzien, en voor organisaties of
rechtspersonen die de hoogte van leefgelden in het kader van de
schuldbemiddeling bepalen. De toekenning van de aanvullende financiële steun
(AFS) behoort in België tot de bevoegdheden van individuele OCMW’s en valt onder
het ‘recht op maatschappelijke dienstverlening’. Het OCMW heeft hier een ruime
en discretionaire opdracht. Welke steun wordt verleend, welke criteria en welke
bedragen daarbij worden gehanteerd, beslist het lokale OCMW autonoom. Deze
ruime beleidsvrijheid kan worden verantwoord vanuit de gedachte dat de OCMWhulpverlening, als laatste vangnet van de financiële bescherming, best zo nauw
mogelijk aansluit op de individuele behoeften van de cliënt.
Er blijken echter grote variaties te bestaan in de wijze waarop deze steun door de
Belgische OCMW’s wordt toegekend. Ten eerste blijken OCMW’s te verschillen in
de mate waarin zij het beslissingsproces om te bepalen wie er in aanmerking komt
voor (aanvullende) financiële steun hebben gestandaardiseerd: ongeveer een
vierde van de OCMW’s hanteerde in 2006 geen formele of informele normen,
terwijl in ongeveer 63% van de OCMW’s werd gebruikgemaakt van schriftelijke
steunnormen om te bepalen aan wie bijkomende steun wordt gegeven, onder
welke vorm en hoe de hoogte van de steun moet worden berekend (Van Mechelen
1
& Bogaerts, 2008) . Ten tweede blijken er zeer grote verschillen te bestaan, zowel
tussen en binnen OCMW’s op vlak van de aard en de hoogte van de uitkeringen, en
ook op het vlak van voorwaarden die aan de toekenning ervan worden gekoppeld
(Beyns et al., 2008; Storms et al., 2013; Van Mechelen & Bogaerts, 2008).
Aangezien de leeflonen en minimumuitkeringen van de sociale zekerheid niet
volstaan om te voorzien in een volwaardige participatie in de maatschappij (B
Storms & Bogaerts, 2012), zal de mate waarin men een menswaardig inkomen kan
verwerven dus sterk afhankelijk zijn van de plaats waar men woont en de daar
geldende normen en beslissingen van het OCMW, alsook van de financiële
draagkracht van het plaatselijke OCMW. Dit valt niet te verdedigen. Vanuit het
gegeven dat menselijke waardigheid de basis vormt van de sociale grondrechten
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Van Mechelen, N., & Bogaerts, K. (2008). Aanvullende steun in Vlaamse OCMW’s. CSB-Berichten (juni
2008).
Beyns, K., Bruyndonckx, S., Schildermans, E., Van Beurden, V., Van Braeckel, F., & Van Deun, E.
(2008). Menswaardig leven. Een onderzoek binnen de Kempense OCMW's., Katholieke Hogeschool
Kempen, Geel.
Storms, B., Peeters, N., Cornelis, I., Reynaert, J.-F., Thijs, P., & Nisen, L. (2013). Ook getest op
mensen. Referentiebudgetten als maatstaf voor de doeltreffendheid van de sociale bescherming. In L.
Willy, P. Isabelle, J. Vranken & R. Van Rossem (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2013 (pp. 267-287).
Leuven: Acco
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(artikel 23 Belgische Grondwet) en vanuit het gegeven dat alle Belgen gelijk zijn
voor de wet (art. 10 Belgische Grondwet), mag woonplaats geen bepalende factor
zijn van het feit of mensen wel of niet de mogelijkheid hebben op een
menswaardig leven. De Vlaamse overheid heeft zich dan ook geëngageerd
(initiatief nr. 76 uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding) om samen met de
lokale besturen het gesprek aan te gaan over een harmonisering van de
aanvullende financiële steun.
De referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen werden op
wetenschappelijke basis ontwikkeld en kunnen tegemoetkomen aan de vraag naar
meer eenvormigheid in de beslissingen over het verlenen van aanvullende steun.
Deze referentiebudgetten werden ontwikkeld om voor alle mogelijke gezinstypes,
in zeer diverse omstandigheden, een minimum budget voor volwaardige
participatie in de samenleving te berekenen. Deze veelheid aan typegezinnen en
individuele situaties is in de praktijk niet altijd eenvoudig hanteerbaar. Daarom
werd een instrument ontwikkeld, REMI, dat maatschappelijk werkers toelaat om,
aangepast aan de individuele cliëntsituatie, te komen tot een richtbudget dat een
menswaardig leven kan garanderen.
De webapplicatie REMI is gebaseerd op het onderzoek naar referentiebudgetten in
2
Vlaanderen van Storms en Van den Bosch (2009) en op het vervolgonderzoek van
3
VanThielen et al. (2010) waarin deze referentiebudgetten werden uitgebreid naar
zeer diverse gezinstypes en leefsituaties in Vlaanderen en Wallonië. In deze
studies werden tien intermediaire behoeften onderscheiden (zoals gezonde
voeding, kleding, veilige kindertijd, mobiliteit, …) die elk refereren naar twee
essentiële universele behoeften die moeten worden vervuld om volwaardig aan de
samenleving te kunnen participeren, namelijk gezondheid en autonomie. Deze tien
intermediaire behoeften vormen de basis om een korf van minimaal noodzakelijke
producten en diensten samen te stellen. Zo is er bijvoorbeeld een korf ‘rust en
ontspanning’, waarin een aantal producten en diensten is opgenomen die een
goede nachtrust mogelijk maken, maar ook zaken die deelname aan het
vrijetijdsaanbod en ontspanning thuis toelaten.
Voor toepassing in de webapplicatie REMI werden de producten en diensten uit
deze verschillende korven gehergroepeerd in de categorieën ‘vaste uitgaven’,
‘leefgeld’ (variabele uitgaven) en ‘reserveringsuitgaven’ (spaargeld bedoeld voor
het vervangen van duurzame consumptiegoederen). Deze brede categorieën zijn
verder onderverdeeld in meer gedetailleerde bestedingscategorieën. Zo wordt bij
de vaste kosten aangegeven hoeveel euro er per maand naar huisvesting, telefonie
en dergelijke gaat. Bij het leefgeld wordt per categorie (bv. voeding, klein

2

Storms, B., & Van den Bosch, K. (2009). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard
voor Vlaanderen. Leuven: Acco.
3
Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Storms, B., . . . Van den
Bosch, K. (2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België?
Onderzoek gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid in opdracht van de POD MI (pp. 458). Geel:
Katholieke Hogeschool Kempen.

10

onderhoud woning, …) het minimumbedrag opgegeven dat volgens de
referentiebudgetten nodig is voor dagdagelijkse uitgaven. Steeds laat REMI de
ruimte om dit referentiebedrag in de berekening aan te passen aan een voor de
cliënt aangepast streefbedrag. Op die manier wordt de autonomie van de cliënt
mee ingebouwd in REMI.
Daarnaast geeft de gedetailleerde output van REMI ook veel autonomie aan de
OCMW’s om een eigen invulling te geven aan de wijze waarop ze inspanningen
willen leveren om een menswaardig bestaan voor hun cliënten te garanderen. Zo
kunnen OCMW’s proberen om de besteedbare inkomens te verhogen (bijvoorbeeld
via het uitputten van rechten, door cliënten te begeleiden naar een kwaliteitsvolle
tewerkstelling of via aanvullende steun), alsook trachten de uitgaven te verlagen
(via verminderingen op gemeentelijke retributies door het aanbieden van sociale
huisvesting, via energiebesparende maatregelen, door het verlenen van vrije
tijdscheques, enzovoort).
1.2. OCMW-steun en menselijke waardigheid: onderzoeksvraag
In het voorliggend onderzoek bestuderen we de effectiviteit van het hanteren van
REMI voor de toekenning van aanvullende financiële steun. Omdat heel wat
OCMW’s aan het verlenen van deze steun bepaalde voorwaarden koppelen
(Cornelis et al., 2012; Van Mechelen & Bogaerts, 2008), onderzoeken we tevens in
welke mate het verhogen van het gezinsinkomen én het versterken van
competenties voor OCMW-cliënten empowerend kan werken.
Meer specifiek staat in dit onderzoeksrapport de volgende onderzoeksvraag
centraal:
Hoe effectief is het toekennen van OCMW-steun via REMI, al dan niet in
combinatie met een interventie gericht op het versterken van de competenties
van cliënten?
Hierbij gaan we na wat de impact is van het toekennen van OCMW-steun tot op het
niveau dat minimaal nodig is om volwaardig aan de maatschappij te kunnen
deelnemen. Daarnaast onderzoeken we ook of interventies die de competenties
van de OCMW-cliënten versterken, een impact hebben op het algemeen en
financieel welzijn van cliënten.
Het kunnen leiden van een menswaardig leven met inkomens die voortvloeien uit
de referentiebudgetten, vereist immers dat een aantal competenties zijn
verworven. In de praktijk is dit – in het bijzonder voor kansarme gezinnen - echter
niet altijd het geval. Het OCMW zou de deelname aan workshops zoals
gezondheidsbevordering, effectief budgetmanagement, opvoedingsondersteuning,
… positief kunnen stimuleren door gezinnen hiervoor te belonen met een
verhoogde aanvullende steun. Dergelijke contextuele hulpverlening levert op lange
termijn winst op voor zowel de OCMW-cliënten (want versterkte competenties
maken mensen zelfredzamer), als voor het OCMW zelf (want meer zelfredzame
cliënten hebben minder aanvullende steun nodig). De bedoeling van deze studie is
dan ook om na te gaan in hoeverre OCMW-steun op het niveau van menselijke
waardigheid gekoppeld aan additionele interventies ertoe leidt dat cliënten op een
of meerdere terreinen vooruitgang boeken.
1.3. Origineel onderzoeksopzet
In dit onderzoek gaan we in een quasi-experimenteel onderzoeksopzet (zie Tabel
1) de impact na van het toekennen van aanvullende financiële steun volgens REMI,
11

in combinatie met een interventie gericht op het versterken van bepaalde
competenties. Dit opzet laat toe om de unieke impact te meten van zowel het
toekennen van OCMW-steun op het niveau van REMI als van de afzonderlijke
interventies. Daarnaast zal dit opzet ook toelaten om te onderzoeken in hoeverre
de combinatie van het toekennen van OCMW-steun die minimaal nodig is om een
menswaardig leven te kunnen leiden en het volgen van een cursus die tot doel
heeft de competenties te versterken, superieur is en dus een groter positief effect
heeft op vooruitgang bij de cliënten dan bijvoorbeeld enkel het volgen van een
cursus. Het opnemen van controlegroepen gekoppeld aan metingen voor en na de
introductie van de interventies laat toe om eventuele veranderingen die ofwel
gekoppeld zijn aan het deelnemen aan de studie op zich ofwel te maken hebben
met andere veranderingen die zich bij de doelgroep voordoen, los te koppelen van
veranderingen die toe te schrijven zijn aan de experimentele interventies.
Tabel 1: Quasi-experimenteel opzet - origineel
OCMW-steun op niveau ‘Normale’ OCMW-steun
REMI
Geen extra interventie
Budgetteringscursus
Cursus
gezondheidsbevordering
1.4. Uitvoering, verloop en gewijzigd opzet
1.4.1. Ontwikkelen vorming budgetteringsvaardigheden
De vorming ‘Bewust omgaan met je geld’ is gericht op het versterken van
individuele financiële competenties en wil een effectieve bijdrage leveren aan het
empoweren van personen met het oog op een volwaardige deelname aan de
samenleving. Deze vorming werd voor het eerst aangeboden aan de OCMW’s die
deelnamen aan voorliggend onderzoek.
Een troef van de vorming ‘Bewust omgaan met je geld’ is dat deze in groep wordt
aangeboden. Groepshulpverlening geeft vaak meer aandacht aan de verschillende
levensdomeinen van de cliënt. Deelnemers ervaren elkaar als lotgenoten en
wisselen ervaringen uit. Ze leren van elkaar hoe met deze ervaringen om te gaan
en hoe ze om te buigen naar kansen. Empowerment, of zichzelf krachtiger maken,
is de onderliggende doelstelling. Bovendien wordt door groepsgerichte
hulpverlening de noodzakelijke dwarsverbinding gemaakt met maatschappelijk
empowerment op meso- en macroniveau, zeg maar het verbeteren van de positie
en levensomstandigheden van mensen (Van Regenmortel, 2006; Vanrompay, 2005;
Versluys, 2005).
Hiernaast is de vorming ‘Bewust omgaan met je geld’ er vooral opgericht om
basisvaardigheden aan te leren waarover je zou moeten beschikken om je eigen
budget te beheren. De vorming focust op het plannen van de inkomsten en
uitgaven, het ordenen van de administratie en het aankopen van producten.
Volgende doelstellingen worden vooropgesteld:
 deelnemers krijgen zicht op hoe ze hun geld besteden;
 deelnemers krijgen zicht op hoe ze hun geld in de toekomst
(indien gewenst anders) kunnen besteden;
12

 deelnemers leren hun papieren ordenen;
 deelnemers leren bewust aankopen (etiketten lezen, prijzen vergelijken);
 deelnemers leren de valkuilen van lenen kennen.
In het kader van dit onderzoek bestond deze vorming uit vijf wekelijkse sessies van
telkens drie uur, en één nazorgsessie na een zestal maanden. In elke sessie werd
gewerkt aan een specifiek thema. De wekelijkse samenkomsten werden als volgt
ingevuld.
In de eerste bijeenkomst werd ruimschoots aandacht besteed aan de
kennismaking. Groepsgerichte hulpverlening gebeurt (nog) niet in elk OCMW en dus
dient voldoende tijd te worden voorzien om deelnemers vertrouwd te maken met
elkaar en de begeleider (hier een onderzoeker van Cebud). Zo worden in diverse
oefeningen uitspraken over geld besproken (deelnemers mogen dan een uitspraak
kiezen die hen aanspreekt), wordt er nagedacht over uitgavenposten (vaste
kosten, leefgelden, spaargeld), en worden deelnemers aangemoedigd een
inschatting te maken van de eigen wekelijkse uitgaven.
In de tweede bijeenkomst wordt aan de hand van de kassabonnetjes die
deelnemers de afgelopen week hebben bijgehouden, nagegaan of de inschatting
die deelnemers in de eerste week maakten ook overeenstemt met de
werkelijkheid. Dit resultaat wordt besproken in een groepsgesprek waarbij ze voor
zichzelf moeten nagaan of ze reeds bewust omgaan met hun geld. Nadien krijgen
de deelnemers de opdracht om een budgetplanning op te maken voor de komende
week. Aan welke post gaan ze volgende week hoeveel budget uitgeven? Ze worden
aangemoedigd om doelstellingen te formuleren en er deadlines aan te koppelen
(bv. minder uitgeven aan rookwaren, meer uitgeven aan groenten en fruit, slechts
een keer per week boodschappen doen, mijn elektriciteitsrekening op tijd betalen,
…). Deelnemers krijgen aan het einde van deze sessie een ‘kasboek’ waarin ze al
hun uitgaven de komende weken kunnen noteren. De eerste stap in het krijgen van
inzicht in het eigen budget, is het registreren van wat er binnenkomt en wat er
buitengaat.
De derde sessie focust op het leren lezen van facturen, brieven en
rekeninguittreksels, en het leren ordenen van de administratie. Hiervoor maken
we gebruik van de tabbladen die Cebud ontwikkelde om de eigen administratie
ordelijk weg te bergen, en ook van voorbeeldfacturen en -overeenkomsten.
In de vierde samenkomst staat het bewust boodschappen doen centraal. Hiervoor
wordt in groep besproken welke strategieën men hanteert bij het winkelen, welke
winkels worden bezocht, hoe ieder omgaat met reclame, het gebruik van
boodschappenlijstjes, … Ook wordt een oefening gemaakt in het lezen van
etiketten in de winkels; hoe lees je af welk product het voordeligst is? Aan het
einde van de les wordt er een smaaktest afgenomen: deelnemers proeven van
allerlei producten en dienen aan te geven welk product volgens hen het duurst en
welk het lekkerst is. Hiermee tonen we aan dat de huismerken veel goedkoper en
even smaakvol zijn als de merkproducten.
De vijfde sessie tot slot gaat in op het dilemma sparen versus lenen. Er wordt
aandacht besteed aan kredietkaarten, ‘kleine’ leningen, afbetalingsplannen,
enzovoort. Ook worden diverse websites en instanties besproken waar men terecht
kan voor meer informatie over (be)sparen, sociale rechten en vergelijkingen tussen
producten. Op die manier wordt bewustwording aangemoedigd.
De nazorgsessie vindt plaats na ongeveer zes maanden. Daarin worden enkele
oefeningen gemaakt over het geheel van de vijf inhoudelijke sessies, en wordt met
13

de deelnemers besproken wat ze geleerd hebben uit de vorming en wat ze al dan
niet toepassen. Ze worden aangemoedigd om het geleerde in de praktijk om te
zetten.
1.4.2. Opstellen train-the-trainer kookworkshops
De cursus gezondheidsbevordering wordt in dit onderzoek ingevuld door de reeks
kookworkshops ‘Lekker, Gezond en Betaalbaar Koken’. Deze reeks kookworkshops
werd reeds eerder ontwikkeld in de context van het uitwerken van een effectief
lokaal armoedebeleid (B Storms, 2011). Hierbij wordt er tegelijk gewerkt aan het
verbeteren van de competenties van mensen die zich in een traject van
armoedehulpverlening bevinden en aan het bevorderen van de gezondheid van
deze personen. Naast het aanreiken van gezonde en budgetvriendelijke recepten
en het samen klaarmaken van deze gerechten, beoogt deze reeks workshops ook
om de deelnemers te motiveren tot duurzame gedragsveranderingen in de richting
van gezondere voeding en een gezondere levensstijl. Deze kookworkshops werden
tot nu toe dan ook steeds begeleid door zowel een voedingsdeskundige als een
psycholoog.
Omdat echter deze intensieve begeleiding door zowel een voedingsdeskundige als
een gedragsdeskundige niet steeds haalbaar en/of betaalbaar is voor OCMW’s,
CAW’s of armoedeorganisaties die dergelijke cursussen wensen in te richten, werd
ervoor geopteerd om de wetenschappelijke kennis over duurzame
gedragsverandering, zelfcontrole en motivatie en onze ervaringen vanuit eerdere
workshops neer te schrijven in een draaiboek. Dit draaiboek is bedoeld als trainthe-trainer voor vormingsmedewerkers, maatschappelijk werkers of andere
medewerkers van een OCMW of CAW die samen met de voedingsdeskundige de
kookworkshops begeleiden.
Het draaiboek legt uit hoe maatschappelijk werkers de deelnemers kunnen
begeleiden
in
dit
veranderingsproces.
Het
verwijst
hiervoor
naar
wetenschappelijke theorieën over motivatie, gedragsverandering en zelfcontrole,
en geeft ook heel wat praktische tips en suggesties over hoe te weerstaan aan
verleidingen. Daarnaast bevat het een programma voor verschillende kooksessies.
De bedoeling is dat maatschappelijk werkers of begeleiders die dit draaiboek
aandachtig doornemen, in staat moeten zijn om samen met de deelnemers van de
workshops te werken aan een gedragsverandering door het toepassen van de
principes en opdrachten die in dit draaiboek worden uitgewerkt.
Het eerste deel is eerder theoretisch opgevat en bevat veel informatie die de
begeleider ook tijdens de kookworkshops of de voorbereiding ervan zal kunnen
gebruiken. Op sommige plaatsen hebben we opdrachtjes voor de begeleiders
toegevoegd die moeten helpen om de theorie toe te passen. Ook bevat het
theoretische deel heel wat praktische tips en suggesties voor het toepassen van de
beschreven theorie en concrete opdrachten die tijdens de kookworkshops kunnen
worden uitgevoerd. In een tweede deel bespreken we de algemene principes van
motiveren tot gedragsverandering en gaan we dieper in op zelfcontroletechnieken
en hoe deze tijdens de kookworkshops kunnen worden ingepast. Ten slotte worden
de verschillende kookworkshops inhoudelijk voorgesteld, en geven we richtlijnen
mee voor het begeleidingsproces. Daarnaast is ook het nodige begeleidende
materiaal voorzien dat in en rond de sessies kan worden gebruikt en naar eigen
smaak kan worden aangepast (uitnodigingsbrieven, PowerPointpresentaties,
vragenlijsten, interviewleidraden enz.).
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De volledige tekst van het draaiboek is in bijlage opgenomen.
Met deze train-the-trainer reiken we bijgevolg een leidraad aan waarmee we de
begeleiding willen vormgeven en de maatschappelijk werkers willen voorzien van
de nodige inhoudelijke kennis om de kookworkshops succesvol te ondersteunen. In
de opzet van de huidige studie was het dan ook de bedoeling dat de OCMW’s die
werden
geselecteerd
voor
een
cursus
gezondheidsbevordering,
een
maatschappelijk werker of vormingsmedewerker zouden vragen om deze
begeleiding op zich zou nemen, samen met en ondersteund door een onderzoekervoedingsdeskundige vanuit Cebud.
1.4.3. Verloop onderzoek
Het betreft hier een quasi-experimenteel onderzoek omdat de toewijzing van
OCMW’s (en dus indirect ook de participanten) niet ad random kon gebeuren. De
keuze om al dan niet de OCMW-steun voor cliënten aan te passen tot het niveau
van REMI lag immers bij de OCMW’s zelf. De deelnemende OCMW’s werden
vervolgens wel toegewezen aan een conditie waar er ofwel geen interventie, ofwel
een budgetteringsinterventie ofwel een gezondheidsbevorderende interventie zou
plaatsvinden.
Een dertigtal OCMW’s werd aangeschreven met opvolging via telefoon met de
vraag tot deelname. Na de vaststelling dat er grote moeilijkheden waren om
OCMW’s bereid te vinden een cursus gezondheidsbevordering te organiseren,
werden ook enkele wijkgezondheidscentra aangeschreven met de vraag om een
deelname aan dit onderzoek vanuit hun werking mee te ondersteunen.
Bij het rekruteren van de OCMW’s voor deelname aan deze studie botsten we
echter op een aantal moeilijkheden.
Ten eerste was het niet evident om OCMW’s te vinden die voor de duur van het
experiment bereid waren om een groep cliënten aanvullende financiële steun toe
te kennen tot op het niveau van de referentiebudgetten. Vooral de tijdelijkheid
van de steunverlening en het feit dat de steun slechts aan een beperkte groep
cliënten zou worden verleend, bleek voor vele OCMW’s niet acceptabel. Een aantal
OCMW’s haakte ook af wanneer, na berekening van de aanvullende financiële
steun voor een aantal van hun dossiers, bleek dat het verschil met de huidig
toegekende steun te hoog was. Nog een andere groep van OCMW’s vond het
problematisch dat de hoogte van een menswaardig inkomen voor de meeste
gezinnen met kinderen hoger ligt dan het wettelijk gewaarborgd minimumloon.
Ten tweede bleek het meewerken aan een onderzoek niet altijd compatibel met
de bestaande werking van het OCMW en de huidige werklast voor de
maatschappelijk werkers, wat er meer specifiek toe leidde dat geen enkel OCMW
bereid was voor de zomer van 2013 deel te nemen aan de interventie met een
cursus gezondheidsbevordering (aangezien hierbij een eigen maatschappelijk
werker of vormingsmedewerker voor de begeleiding moet zorgen). Daarnaast bleek
voor sommige OCMW’s het ‘verzamelen’ van cliëntendossiers al een grote
administratieve hindernis die hun deelname onmogelijk maakte.
Ten derde nam de rekruteringsfase meer tijd in beslag dan gepland, omdat bij de
meeste OCMW’s het project moest worden voorgesteld op de OCMW-raad (en men
geen engagementen wilde nemen voor januari, het moment waarop de nieuw
verkozen OCMW raad in werking kwam), ofwel omdat het project op verschillende
besluitvormingsniveaus moest worden voorgelegd die elk niet frequent
samenkomen (vooral in grotere OCMW’s) of omdat na de vorming van zowel
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raadsleden als maatschappelijk werkers en een discussie in de OCMW-raad toch
beslist werd niet deel te nemen.
Ten slotte was er ook één OCMW dat bereid was om mee te werken maar waarbij
bleek dat hun cliëntenpopulatie onvoldoende cliënten bevatte die aan de criteria
voldeden.
Tabel 2: Overzicht contacten OCMW’s naar grootte OCMW4 en provincie
Klein OCMW, provincie Bereid om steun op te hogen. Vorming raad en vorming
Antwerpen
MW is gebeurd. Maatschappelijk werkers bleken het te
druk te hebben om dossiers te selecteren.
Middelgroot OCMW,
In eerste instantie bereid om deel te nemen, maar
provincie Limburg
afwachtende houding tot bij aantreding nieuw bestuur.
Bleken uiteindelijk in slechts zeer uitzonderlijke situaties
AFS te geven
Groot OCMW,
Lange
procedure.
Ondanks
het
feit
dat
de
provincie Oostreferentiebudgetten meerdere malen worden vernoemd
Vlaanderen
in het armoedebeleidsplan 2014-2020 besliste het
directieteam om niet mee te stappen in het onderzoek
omdat het OCMW niet over voldoende financiële
slagkracht beschikt. Daarnaast heeft het OCMW grote
problemen met het feit dat voor sommige gezinnen de
AFS het inkomen verhoogt boven de minimumlonen
Middelgroot OCMW
Deelname (= OCMW C)
provincie Antwerpen
Middelgroot OCMW
Deelname (= OCMW A)
provincie Antwerpen
Middelgroot OCMW
Gaven aan de referentiebudgetten al te gebruiken en mee
provincie Westte willen stappen in het onderzoek. Doch, na het checken
Vlaanderen
van enkele dossiers, bleek de AFS zich nog een flink stuk
onder het door de referentiebudgetten voorgestelde
niveau te situeren. Hoewel de bereidheid om mee te
werken aan het onderzoek bleef, ontbrak de financiële
slagkracht hiervoor
Middelgroot OCMW
Van in begin bereid om deel te nemen, maar
provincie Antwerpen
hoofdmaatschappelijk werker gaf aan te moeten passen
wegens gebrek aan tijd
Middelgroot OCMW,
Bij aanvang erg geïnteresseerd om mee te doen.
provincie Antwerpen
Uiteindelijk afgehaakt omwille van de tijdelijkheid van de
steunverlening en het feit dat de steun slecht aan een

4

Op basis van Artikel 6 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn werden de gemeenten in drie categorieën verdeeld: gemeenten met meer
dan 50 000 inwoners; gemeenten met 15 000 tot 50 000 inwoners en gemeenten met minder dan
15 000 inwoners.
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beperkte groep cliënten zou worden verleend.
Middelgroot OCMW,
provincie Limburg
Groot OCMW, WestVlaanderen
Klein OCMW provincie
Antwerpen
Groot OCMW provincie
West-Vlaanderen
Middelgroot OCMW
provincie VlaamsBrabant
Middelgroot OCMW
provincie VlaamsBrabant
Klein provincie OCMW
Oost-Vlaanderen
Klein OCMW VlaamsBrabant
Klein OCMW provincie
Oost-Vlaanderen
Klein OCMW provincie
West-Vlaanderen
Middelgroot OCMW,
provincie WestVlaanderen
Middelgroot OCMW,
provincie OostVlaanderen
Klein OCMW provincie
Limburg
Middelgroot OCMW,
provincie Limburg
Klein OCMW provincie
Antwerpen

Middelgroot OCMW,
provincie Limburg
Middelgroot OCMW,
provincie Limburg
Klein OCMW, provincie

Geen enkele reactie
Bereid deel te nemen. Heeft vier maanden geduurd om
dossiers te selecteren, nog geen dossiers doorgestuurd
Deelname (= OCMW F)
Deelname (= OMCW D)
Deelname (= OCMW B)
In eerste instantie bereid om mee te werken. Zeer
moeizame opvolging. Vorming gegeven op het bijzonder
comité, zouden meewerken en beslisten uiteindelijk om
niet meer mee te werken wegens te weinig tijd
Wensen niet deel te nemen. Geen reden opgegeven
Geen enkele reactie
Bereid deel te nemen, maar blijken te weinig dossiers te
hebben die in aanmerking komen.
Geen enkele reactie
Geen enkele reactie
Wensen niet deel te nemen wegens te hoge werkdruk van
maatschappelijk werkers op de sociale dienst
Geen enkele reactie
Geen enkele reactie
Voorstelling op raad, voorstelling aan MW. Uiteindelijk
afgehaakt wegens atypisch profiel van cliëntenpopulatie,
omdat de bedragen van wat een gezin nodig heeft om
menswaardig te leven zich voor bepaalde typegezinnen
boven de minimumlonen valt (maatschappelijk werkers
vrezen voor weinig werkbereidheid van jongeren) en
omwille van het feit dat slechts sommige gezinnen een
verhoging van hun AFS zouden krijgen.
Initieel bereid om deel te nemen, maar haken af door
gebrek aan financiële draagkracht.
Toelichting
aan
MW.
Waren
erg
enthousiast.
Tegengehouden op raad omdat lokale armoedeorganisatie
een kookcursus geeft.
Geïnteresseerd, maar te weinig dossiers en gebrek aan
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Antwerpen

financiële draagkracht

Klein OCMW provincie
Limburg

Deelname (= OCMW E)

WGC provincie
Vlaams-Brabant
WGC provincie OostVlaanderen
WGC provincie OostVlaanderen

WGC, geen reactie
WGC, geen reactie
WGC, geen reactie

Dit alles heeft ertoe geleid dat het originele onderzoeksopzet diende te worden
beperkt tot volgende condities:
Tabel 3: Quasi-experimenteel opzet - design september 2013
OCMW-steun op niveau Geen OCMW-steun tot op
REMI
het niveau van REMI
Vorming
OCMW A
OCMW B
budgetteringsvaardigheden OCMW C
OCMW D
OCMW E
OCMW F
Voor de deelnemende OCMW’s werd een stappenplan voorzien (zie Bijlage 1),
waarin de details en opeenvolgende stappen nodig om aan het onderzoek deel te
nemen, werden uitgewerkt.
Alle cliënten van de deelnemende OCMW’s die voldeden aan de basiscriteria
(Nederlandstalig, geen acute ernstige psychische problematiek, minimaal niveau
reken- en leesvaardigheden en geen zeer zware schulden) kregen een brief en een
motivatieschaal voorgelegd (zie Bijlage 2). Voor deze eerste selectie cliënten
maakte elk OCMW tevens een bestand aan, waarbij het interne OCMW-bestand per
cliënt werd aangevuld met een individuele code die door de cliënt zelf werd
opgegeven (de eigen geboortedatum en de initialen van zijn/haar moeder). De
antwoorden op de motivatievraag met de bijhorende codes werden vervolgens aan
de onderzoekers bezorgd. Uit deze cliënten werden diegenen die tenminste vijf
hadden gescoord op de motivatievraag weerhouden, en werd hieruit een random
selectie van tien cliënten en vijf reservecliënten getrokken. De codes van de
geselecteerde cliënten werden doorgegeven aan de OCMW’s. Voor de OCMW’s die
voor de duur van het experiment (of langer) de aanvullende steun zouden
verhogen tot het niveau van REMI werd vervolgens in REMI het nodige budget van
de tien geselecteerde en vijf reservecliënten berekend.
Een bijkomende opmerking hierbij is wel dat, hoewel werd gevraagd uit het
oorspronkelijke cliëntenbestand alle dossiers door te geven die in aanmerking
kwamen voor deelname, we de indruk kregen dat de deelnemende OCMW’s in de
conditie waar REMI-steun werd toegekend, intern al een eigen selectie maakten
van de cliënten waarvoor men bereid was de bijkomende financiële inspanning te
leveren. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat de groepen cliënten in de condities
met en zonder REMI-steun aanzienlijk verschilden op een aantal vlakken (cfr.
infra).
Voor de OCMW’s die bijkomende aanvullende steun voorzagen voor hun cliënten
werd een vorming rond de referentiebudgetten en het gebruik van REMI
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georganiseerd op het OCMW. Voor de OCMW’s die deelnamen en dit wensten, werd
ook een vorming aan de OCMW-raadsleden rond referentiebudgetten en
menswaardig leven gegeven.
In alle deelnemende OCMW’s wordt voor de aanvang van het experiment een
meting uitgevoerd bij zowel de cliënten als maatschappelijk werkers. Het
experiment bestaat uit het al dan niet aanpassen van de OCMW-steun tot het
niveau nodig volgens de referentiebudgetten. Daarnaast volgde in een aantal
OCMW’s voor de deelnemers een vorming rond budgetteren. Na afloop van de
vormingen werd een tweede meting uitgevoerd, en ongeveer zes maanden na de
start van het experiment werden alle cliënten en betrokken maatschappelijk
werkers opnieuw bevraagd.
1.4.4. Metingen: cliënten
Bij de cliënten werden heel wat gegevens verzameld aan de hand van een
vragenlijst met hoofdzakelijk gesloten vragen. Hieronder geven we een kort
overzicht van welke gegevens er bij of over de OCMW-cliënten werden verzameld.
Globaal gaat het over een aantal beschrijvende gegevens inzake de persoon en
zijn/haar financiële situatie, globale uitkomsten die wijzen op het algemeen
welzijn van de persoon in brede zin, uitkomsten op het vlak van financieel welzijn
en financieel gezond gedrag en uitkomsten op het vlak van gezondheid, levensstijl
en gezond gedrag. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die enkel werden
bevraagd bij de cliënten die deelnamen aan een cursus. Deze zullen niet zozeer
worden gebruikt om de impact van REMI-steun al dan niet in combinatie met een
bijkomende interventie te evalueren, maar eerder om een indicatie te geven van
de ervaring van de aangeboden cursus en deze interventie zelf te evalueren.
1.4.4.1. Demografische gegevens.
Hieronder verstaan we geslacht, leeftijd, scholing, gegevens inzake kinderen en/of
partner.
1.4.4.2. Financiële situatie
Hieronder vallen gegevens als inkomen, type OCMW hulpverlening, schulden,
huidige steun, ... Een deel van deze gegevens werd verzameld via het OCMW,
waarbij werd gevraagd een bestand met identificatiecodes aan te vullen met
gegevens inzake de schuldsituatie en huidig toegekende OCMW-steun.
1.4.4.3. Algemeen welzijn
Een aantal algemene uitkomsten die mogelijk indicatief zijn voor een positieve
vooruitgang in het leven van de cliënten werden gemeten door deze bij de
cliënten zelf te bevragen. Voor meer details kan de vragenlijst in Bijlage 4 worden
geraadpleegd, of kan het codeboek en de bijhorende dataset bij de auteurs
worden opgevraagd. De volgende constructen worden zowel voor aanvang van het
experiment (T0) als zes maanden na aanvang van het experiment (T1) gemeten:
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Sociale gezondheid. Hierbij werden vier items uit de Belgische
5
Gezondheidsenquête (Demarest et al., 2008) overgenomen. Deze meten
de appreciatie van het sociaal contact, de frequentie van sociaal contact
en de kwaliteit van het contact dat de cliënt heeft met zijn omgeving. Een
voorbeelditem is ‘Hoeveel personen staan u zo dichtbij dat u op hen kunt
rekenen indien u met zware problemen geconfronteerd wordt?’.
 Zelfwaardering. Aan de hand van de vijf hoogstladende items van de
6
Rosenberg Self Esteem Scale (Rosenberg, 1979 ; vertaling uit Franck, De
7
Raedt, Barbez & Rosseel, 2008 ) wordt de mate waarin cliënten positief
staan tegenover zichzelf gemeten. Een voorbeeld van een item dat
Zelfwaardering meet, is : ‘Over het algemeen ben ik tevreden met
mezelf’.
 Self-efficacy. Met de drie hoogstladende items uit de Nederlandse
aanpassing van the General Self-Efficacy Scale (Teeuw, Schwarzer &
8
Jerusalem, Berlin, Germany, 1994 ) peilen we naar de mate waarin men
zelf gelooft algemeen in staat te zijn om zijn/haar doelen te kunnen
bereiken en problemen de baas te kunnen. Een voorbeelditem hiervan is:
‘Ik kan de meeste problemen oplossen als ik er de nodige moeite voor
doe’.
 Interne Locus of Control. Dit is een aan self-efficacy gerelateerd construct
dat verwijst naar de mate waarin een persoon gelooft in eigen controle in
het sturen van zijn/haar leven. Hier wordt dit gemeten aan de hand van
9
vier items (overgenomen uit Levenson, 1981 ), bv. ‘Mijn leven wordt
bepaald door wat ik zelf doe’.
 Optimisme. Aan de hand van vier items (items als state ipv trait
10
geformuleerd, overgenomen uit Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010 )
wordt een algemene positieve kijk op het leven gemeten. Een
voorbeelditem is: ’Op het moment bekijk ik alles van de zonnige kant’.
Daarnaast werden er nog heel wat zaken gemeten die meer specifiek zijn
toegespitst op het financiële domein of het domein van gezondheid en gezonde
voeding, deze worden verder nog toegelicht.

5

Demarest S, Hesse E, Drieskens S, Van der Heyden J, Gisle L , Tafforeau J. (2008).
Gezondheidsenquête België, 2008. Rapport IV – Gezondheid en Samenleving. Operationele Directie
Volksgezondheid en surveillance, 2010; Brussel, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
6
Rosenberg, M. (1979). Conceiving the Self. Basic Books, New York.
7
Franck, E.; De Raedt, R., Barbez, C., & Rosseel, Y. (2008). PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE DUTCH
ROSENBERG SELF-ESTEEM SCALE . PSYCHOLOGICA BELGICA, 48, 25-34.
8
Schwarzer, R., Jerusalem, M. Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M.
Johnston, Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK
1995: 35-37, vertaling beschikbaar op de website.
9
Levenson, H. (1981). Differentiating among internality, powerful others, and chance. In H. Lefcourt
(Ed.), Research with the Locus of Control Construct. New York: Academic Press, pp. 15-63.
10
Carver, Scheier, & Segerstrom (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.
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1.4.4.4. Financiële uitkomstvariabelen
Bij de cliënten worden zowel voor aanvang van het experiment (T0) als zes
maanden na aanvang van het experiment (T1) de volgende zaken gemeten:
 Spaargedrag. Met betrekking tot het spaargedrag werden de deelnemers
gevraagd of ze regelmatig, af en toe of niet spaarden, en hierbij een
schatting te geven van het spaarbedrag.
 Schulden. Aan de cliënten zelf werd gevraagd of hun schulden de
afgelopen maanden waren gewijzigd, en in welke richting. Aan de
deelnemende OCMW’s werd ook gevraagd hoe groot de schulden waren bij
aanvang van het experiment, en na zes maanden.
 Rondkomen. Vier zelf-geconstrueerde items maten de subjectieve ervaring
van de cliënten dat men geld genoeg heeft om rond te komen en
menswaardig te leven, bv. ‘Ik vind dat ik te weinig geld heb om op een
waardige manier te leven’.
 Financiële attitudes. Om te peilen naar financiële attitudes namen we de
drie attitudevragen over uit de OECD pilootstudie naar financiële
11
geletterdheid (Atkinson & Messy, 2012 ) die peilen naar een positieve of
negatieve houding tegenover het plannen op lange termijn van de eigen
financiën. Een voorbeelditem hiervan is: ‘Ik geef liever geld uit dan dat ik
het spaar’.
 Financieel gedrag. Om financieel gedrag te meten, werden vier items
overgenomen van de OECD pilootstudie naar financiële geletterdheid
12
(Atkinson & Messy, 2012 ). Een voorbeeldvraag hiervan is: ‘Voor ik iets
koop, denk ik goed na of ik het kan betalen’. Daarnaast werd nog een
bijkomende vraag toegevoegd geïnspireerd op eerder onderzoek van het
13
FSA (Financial Service Authority ) in het Verenigd Koninkrijk, met name
‘Ik probeer geld opzij te zetten voor grotere onregelmatige uitgaven’.
 Financiële self-efficacy. Aan de hand van een item meten we de
subjectieve perceptie dat men zelf in staat is om zijn eigen financiën te
kunnen regelen (financial self-efficacy) (overgenomen uit Xiao, Tang,
14
Serido, & Shim, 2011 ): ‘Ik heb vertrouwen in mijn eigen vaardigheden om
met geld om te gaan’.

11

Atkinson, A. & F. Messy (2012), "Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International
Network on Financial Education (INFE) Pilot Study", OECD Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.
12
Atkinson, A. & F. Messy (2012), "Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International
Network on Financial Education (INFE) Pilot Study", OECD Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.
13
Atkinson, A., McKay, S., Kempson, E., et al. (2006). Levels of financial capability in the UK: Results
of a baseline survey. Bristol: University of Bristol. Financial Services Authority Consumer Research
Report 47.
14
Xiao, J. J., Tang, C., Serido, J., Shim, S. (2011). Understanding risky credit behaviors of college
students: Roles of financial knowledge, parental socioeconomic status, and planned behavior factors.
Journal of Public Policy and Marketing.
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Financiële locus of control. Hierbij trachten we aan de hand van twee
zelf-geconstrueerde items (bv. ‘Mijn geldzaken op orde krijgen is iets wat
ik zelf moet doen’) te peilen in welke mate de cliënten geloven dat zij zelf
controle hebben over het regelen en sturen van hun geldzaken.
 Financiële administratieve competenties. Hier wordt de mate waarin de
cliënt in staat is inzicht te hebben en overzicht te houden in zijn/haar
financiële administratie, en het bijhouden van inkomsten en uitgaven
gemeten aan de hand van vijf zelf-geconstrueerde items. Een
voorbeelditem is : ‘Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de verschillende
categorieën vaste kosten uitgeef (bijvoorbeeld huur, energie, telefoon…)’.
1.4.4.5. Uitkomsten op het vlak van gezondheid en fysiek welzijn
Bij de cliënten werden zowel voor aanvang van het experiment (T0) als zes
maanden na aanvang van het experiment (T1) een aantal indicatoren bevraagd die
mogelijk kunnen wijzen op veranderingen in de gezondheidstoestand.
 Lengte en gewicht. Deze indicatoren laten toe de Body Mass Index van de
deelnemers te berekenen.
 Subjectieve
gezondheidsinschatting.
Het
item
‘Hoe
is
uw
gezondheidstoestand in het algemeen’ peilt naar een algemene indruk van
de eigen gezondheid (overgenomen uit de Belgische Gezondheidsenquête
2008).
 Rondkomen en gezondheid. Daarnaast werd ook gemeten in welke mate de
financiële toestand van de cliënt volgens hem/haar een invloed had op
zijn/haar gezondheid. Er werd gevraagd in welke mate men geld te kort
komt om gezond te kunnen leven (zelf-geconstrueerd item, zie ook
‘rondkomen’). Daarnaast werd, naar analogie met de Belgische
Gezondheidsenquête (2008), gevraagd of men de afgelopen zes maanden
voor zichzelf of een gezinslid een doktersbezoek, operatie,
tandartsbezoek, voorgeschreven geneesmiddelen, bril of contactlenzen of
mentale zorgen (psycholoog, psychiater, …) nodig had maar niet kon
betalen.
1.4.4.6. Evaluatie van het OCMW
Zowel bij aanvang van het experiment als zes maanden na start van het
experiment werd gepeild (1) naar de mate waarin de cliënten vonden dat de steun
die ze krijgen van het OCMW, volgens hen gerechtvaardigd is gezien hun situatie
en (2) in welke mate de cliënten zich door het OCMW eerlijk behandeld voelen.
Deze twee vragen meten respectievelijk naar uitkomstrechtvaardigheid en
procedurele rechtvaardigheid, twee belangrijke factoren die bijdragen aan de
perceptie van legitimiteit van autoriteiten en hogere instanties.
1.4.4.7. Evaluatie van de cursus
Tijdens de tussentijdse meting, die plaatsvond tijdens de laatste sessie van de
cursus, werd ook gepolst naar de beoordeling van de deelnemers van de
budgetteringscursus. Er wordt gevraagd naar zowel de algemene beoordeling van
de cursus (bv. ‘Deze cursus vond ik nuttig’), de mate waarin ze in elke sessie
specifiek iets bijgeleerd hebben (bv. ‘Ik heb veel bijgeleerd over administratie en
het ordenen van papieren’) en de mate waarin ze het geleerde plannen te
gebruiken in hun eigen leven (bv. ‘Ik ben van plan om hetgeen ik geleerd heb over
administratie en het ordenen van papieren te gebruiken’).
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Op de meting na zes maanden (T1) werd gepeild naar:
 Algemene evaluatie cursus. Aan de hand van vier vragen werd gepeild naar
de mate waarin de deelnemers de cursusinterventie (onafhankelijk van
soort cursus) positief evalueren. Een voorbeelditem hiervan is: ’Ik heb in
de cursus dingen geleerd die ik zal blijven gebruiken’.
 Sociale dimensie cursus. Aan de hand van drie vragen werd in de meting
zes maanden na aanvang van het experiment (T1) gepeild naar de rol die
het delen van ervaringen in groep speelt. Er werd gevraagd hoeveel
nieuwe mensen men heeft leren kennen dankzij de cursus, met hoeveel
van hen al dingen gedaan werden intussen en hoe men het uitwisselen van
ervaringen in groep evalueerde.
 Specifieke vragen budgetteringsvaardigheden gelinkt aan de cursus.
Ongeveer zes maanden na de aanvang van het experiment werd gevraagd
of men dankzij de cursus beter in staat is uitgaven te plannen,
administratie en papieren op orde houden, boodschappen te doen, te
sparen en besparen en na te denken over leningen.
1.4.4.8. Subjectieve ervaring van verandering
Bij de meting zes maanden na aanvang van het experiment werd bijkomend ook
gepeild naar de subjectieve beleving van verandering gedurende de laatste zes
maanden op financieel vlak, m.b.t. sparen en schulden, rondkomen, meer
langetermijndenken over geld, meer vertrouwen om met geld om te gaan, beter
met geld omgaan en meer inzicht en controle in geldzaken hebben dan zes
maanden eerder. Het betreft hier een aantal zelf-geformuleerde items die enkel
op T1 werden afgenomen, met als voorbeeld het item: ‘Ik heb het gevoel dat ik
meer vertrouwen heb gekregen in mijn mogelijkheden om met geld om te gaan het
laatste half jaar’.
1.4.4.9. Beoordeling van evolutie door maatschappelijk werkers
Parallel met de meting bij de cliënten zelf werd bij de maatschappelijk werkers
van de betrokken cliënten zes maanden na aanvang van het experiment ook
gepeild naar de door hen waargenomen evolutie van de cliënten die zij zelf
begeleiden. Het ging hier over evolutie op sociaal vlak, positiever over de
toekomst zijn, veranderingen in zelfwaardering, gevoel mee te tellen en concrete
veranderingen (zowel positief als negatief) in het leven van de cliënten).
1.4.5. Metingen: maatschappelijk werkers
Voor aanvang van het experiment en ongeveer zes maanden na de start van het
experiment vulden de maatschappelijk werkers een vragenlijst in. Deze vragenlijst
peilde naar inschatting en inzicht van de maatschappelijk werkers inzake
aanvullende financiële steun, de mate van burn-out en bevlogenheid, de
subjectieve ervaring van effectiviteit van het eigen begeleidingswerk en de
beoordeling van de vooruitgang van de cliënten die deelnamen aan het
experiment.
1.4.5.1. Demografische gegevens.
Hieronder verstaan we geslacht, leeftijd, en anciënniteit binnen de sociale dienst
van een OCMW.
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1.4.5.2. Werking OCMW
A. Screening dossiers
Er werd gevraagd in hoeverre het eigen OCMW een routinematige screening van
dossiers uitvoert met de bedoeling na te gaan of deze cliënten recht hebben op
aanvullende steun.
B. Opleggen van voorwaarden
Aan de maatschappelijk werkers werd gevraagd of er voorwaarden worden
verbonden aan het uitkeren van financiële steun in hun OCMW. De mogelijke
voorwaarden die bevraagd worden zijn arbeidsbereidheid, betaalbare huisvesting
(i.e. het zoeken naar een betaalbare woning of het inschrijven in een sociale
huisvestingsmaatschappij), verplicht in budgetbeheer of budgetbegeleiding gaan,
het volgen van cursussen inzake budgetmanagement of het volgen van een cursus
waarin wordt gewerkt aan attitudewijzing of gedragsveranderingen. Daarnaast
wordt van elk van deze voorwaarden ook gevraagd hoe nuttig zij zelf deze
voorwaarde vinden.
1.4.5.3. Aanvullende financiële steun
Zowel in de voormeting als in de meting zes maanden na aanvang van het
experiment werden twee cases aan de maatschappelijk werkers voorgelegd, met
de vraag aan te geven: (1) hoeveel aanvullende financiële steun aan deze case zou
worden toegekend binnen het eigen OCMW en (2) hoeveel aanvullende financiële
steun volgens de eigen inschatting nodig zou zijn om menswaardig te kunnen
leven.
1.4.5.4. Werkbeleving
A. Burn-out en bevlogenheid
Om welzijn op het werk te achterhalen peilden we met de vragenlijst naar zowel
de ervaring van burn-out als het ervaren van bevlogenheid. Burn-out- of het gevoel
opgebrand te zijn door/op het werk wordt gekarakteriseerd door gevoelens van
afstandelijkheid, uitputting en het zelf ervaren van een gebrek aan bekwaamheid
in het eigen werk. Bevlogenheid is de tegenpool van burn-out (al is niet gezegd dat
iemand die laag scoort voor burn-out daarom per se bevlogen is), en wordt
gekenmerkt door het ervaren van vitaliteit, toewijding en competentie of het
15
16
opgaan in het eigen werk. (Maslach & Leiter, 1997 , Schaufeli & Bakker, 2001 ).
Burn-out of de ervaring opgebrand te zijn, wordt in het Nederlandse taalgebied
doorgaans gemeten aan de hand van de Utrechtse Burn-out Schaal. Hiervan
bestaan verschillende versies, onder andere de UBOS-C voor contactuele beroepen
waarin intensief met mensen wordt gewerkt (welzijns- en gezondheidszorg)
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Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress
and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass
16
Schaufeli, W.B., & Bakker, A.B. (2001).Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de
Arbeids- en Gezondheidspsychologie. Gedrag &Organisatie, 14, 229-253
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(Schaufeli & Van Dierendonck, 1981, 2000) . Van de originele UBOS werden hier
slechts twee van de drie subschalen afgenomen, met name Depersonalisatie (zes
items, een voorbeelditem is “Ik heb het gevoel dat ik sommige cliënten te
onpersoonlijk behandel”), een onpersoonlijke, onverschillige, negatieve en
cynische houding ten opzichte van de mensen waarmee men dagelijks werkt en
Persoonlijke bekwaamheid (zes items, voorbeelditem “Ik heb het gevoel dat ik het
leven van andere mensen op een positieve manier beïnvloed door mijn werk”) in
hoeverre voelt men zich in staat om zijn werk goed te doen.
Bevlogenheid werd hier gemeten aan de hand van de korte versie van de Utrechtse
Bevlogenheidsschaal (UBES). Deze verkorte versie bestaan uit negen items. Drie
items meten vitaliteit, of het beschikken over veel energie en (geestelijke)
veerkracht, zich sterk en fit voelen, niet snel vermoeid raken, en doorgaan en
doorzetten als het tegenzit (voorbeelditem: “Op mijn werk bruis ik van energie”).
Drie items peilen naar toewijding, of het ervaren van enthousiasme, inspiratie,
trots, uitdaging, en voldoening (voorbeelditem “Ik ben trots op het werk dat ik
doe”). De laatste drie items meten absorptie, of het op plezierige wijze helemaal
opgaan in het werk (voorbeelditem “Wanneer ik heel intensief aan het werk ben,
voel ik mij gelukkig”). Zowel burn-out als bevlogenheid worden gemeten op een 7puntschaal, gaande van 0 = nooit tot 6 = altijd (dagelijks).
B. Eigen ervaren effectiviteit
De maatschappelijk werkers beantwoordden een reeks items over hoe ze zelf hun
begeleiding inrichten en hoe ze de effectiviteit van deze begeleiding ervaren,
zowel voor cliënten met en zonder schulden. De vragenlijst peilt naar het aantal
dossiers - bijna geen enkel dossier, een minderheid, ongeveer de helft, een
meerderheid of bijna alle dossiers - waarin de begeleide cliënten vooruitgang
boeken, nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen, de begeleiding bepaalde
problemen in de toekomst voorkomt, de begeleiding weinig oplost van de
daadwerkelijke problemen en de cliënten bepaalde gedragsveranderingen
vertonen door de begeleiding. Ook wordt er gevraagd in hoeverre men in de
begeleiding gebruik maakt van een soort ‘referentiebedragen’ om bijvoorbeeld
bepaalde uitgaven van de cliënten aan af te toetsen
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Schaufeli, W., & Dierendonck, D. van. (1981, 2000). Utrechtse burn-out schaal: handleiding.
Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
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2. Resultaten voor de OCMW-cliënten
In dit deel presenteren we de resultaten gebaseerd op de metingen uitgevoerd bij
de cliënten die deelnamen aan deze studie.
Allereerst presenteren we een aantal gegevens die het profiel van de deelnemende
cliënten schetsen. Vervolgens gaan we dieper in op de financiële situatie,
indicatoren van algemeen welzijn, financiële attitudes en gedrag en
gezondheidsgerelateerde gegevens.
Telkens wordt ook even kort ingegaan op de uitgangssituatie van de cliënten op
het tijdstip van de nulmeting (T0). Op dit moment (voor de start van het
experiment) verwachten we geen betekenisvolle verschillen tussen de deelnemers
tussen de verschillende condities. We zullen in de mate van het mogelijke wel
toetsen in hoeverre deze uitgangssituatie verschillend is tussen de verschillende
condities. Hoewel deze gegevens niet direct de focus vormen voor dit onderzoek is
het toch interessant om deze uitgangssituatie wat van nabij te bekijken.
Zes maanden na de eerste meting (en dus enkele maanden na afloop van de
cursus) werd een tweede meting ingelast (T1). Op basis van deze laatste meting
bekijken we voor de verschillende indicatoren:
 verschillen op T1 tussen de verschillende condities
 de verandering tussen T0 (voor aanvang van het experiment) en T1 (zes
maanden na aanvang van het experiment) voor de verschillende condities.
Deze laatste analyses laten toe om, rekening houdend met eventuele
verschillende uitgangssituaties van de deelnemers, hun evolutie doorheen
de tijd te registreren en eventueel verschillende evoluties op te merken,
afhankelijk van de experimentele conditie.
Direct na de cursus werd ook een meting ingelast bij de deelnemers aan deze
cursus- deze meting was relatief beperkt in omvang en had vooral tot doel de
ervaring van de cursus te evalueren. De resultaten van deze tussentijdse meting
(aangeduid met T0+5weken) worden ook kort gerapporteerd.
2.1. Profiel cliënten
In de onderstaande Tabel 4 presenteren we het aantal deelnemers per OCMW en
per meetmoment.
Tabel 4: Deelnemers per OCMW
N op T0
N op T0+5w
A
B
C
D
E
F
TOTAAL

7
7
7
9
10
10
50

3
5
6
7
7
8
36

N op T1
5
4
5
2
6
6
28

De kenmerken van de deelnemers aan de studie zijn terug te vinden in Tabel 5. In
deze tabel ziet u per OCMW de proportie vrouwelijke deelnemers, de gemiddelde
leeftijd van de deelnemers, het percentage deelnemers met kinderen en het
gemiddelde aantal jaren dat de cliënt reeds bij het OCMW hulp krijgt. Globaal zijn
27

de deelnemers overwegend vrouwelijk, met een of meerdere kinderen, gemiddeld
ongeveer 45 jaar oud en reeds vijf jaar bij cliënt bij het OCMW.

A
B
C
D
E
F
TOTAAL

Tabel 5: Kenmerken van de deelnemers op T0
Leeftijd (+SD)
%
% met
Jaren bij OCMW
vrouwen
kinderen
(+ SD)
35,57
10,01
100,0%
100,0%
1,02
,73
52,71
14,48
71,4%
83,3%
5,10
3,94
43,57
11,69
85,7%
85,7%
4,25
2,87
54,44
8,31
33,3%
100,0%
9,75
6,58
34,67
7,92
100,0%
100,0%
5,11
5,86
49,70
12,48
60,0%
90,0%
4,60
5,46
45.35
13.04
73.5%
93.6%
5.18
5.41

De grootste groep deelnemers aan de studie beschikt over een diploma lager
middelbaar onderwijs.
Tabel 6: Hoogst behaalde diploma van de deelnemers
N
%
Geen volledig lager onderwijs
2
5,0%
Lager onderwijs
10
25,0%
Lager middelbaar onderwijs
15
37,5%
Hoger middelbaar onderwijs
9
22,5%
Hoger onderwijs
4
10,0%
Ontbrekend antwoord
0
0,0%
Vervolgens werd nagegaan in hoeverre de verschillende experimentele groepen
van elkaar verschillen bij aanvang van het experiment (T0). In totaal hebben we
gegevens over 26 deelnemers die geen REMI-steun ontvangen en 24 deelnemers die
wel REMI-steun ontvangen.
Hiertussen bleken enkele opvallende verschillen op te merken. Zo zijn deelnemers
in de condities met REMI-steun gemiddeld aanzienlijk jonger (M18= 37.7, SD =
10.05) in vergelijking met deelnemers in de conditie zonder REMI-steun (M= 52.2,
SD = 11.53). Dit leeftijdsverschil is geassocieerd met een verschil in het aantal
jaren dat men al beroep doet op OCMW-hulpverlening. Deelnemers die in het
kader van het experiment REMI-steun zullen ontvangen zijn gemiddeld slechts
ongeveer 3,5 jaar klant bij het OCMW (SD = 4.42), terwijl de deelnemers die geen
steun zullen ontvangen in het kader van het experiment gemiddeld ongeveer zeven
jaar (SD = 5.90) in de hulpverlening bij het OCMW gekend zijn.
Bij aanvang van het experiment bleek ook dat de groep die steun op het niveau
van referentiebudgetten zou ontvangen, vrijwel uitsluitend bestond uit vrouwen

18

M = mean = gemiddelde. SD = standard deviation = standaardafwijking, geeft weer hoe ver de
waarden verspreid liggen van het gemiddelde. Hoe hoger de SD, hoe groter de spreiding van de
waarden rondom het gemiddelde.
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(slechts een man en tweeëntwintig vrouwen), terwijl de groep zonder REMI-steun
meer gemengd was (twaalf mannen, veertien vrouwen).
2.2. Financiële situatie cliënten
Ongeveer driekwart van de deelnemende cliënten is in budgetbeheer,
budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling bij het OCMW (zie Tabel 7).
Tabel 7: Type hulpverlening op T0
N
Budgetbegeleiding
11
Budgetbeheer
16
Collectieve schuldbemiddeling
6
Ander soort schuldhulp
2
Geen budgethulp
11

%
23,9%
34,8%
13,0%
4,3%
23,9%

Noot: Wanneer een cliënt zowel collectieve schuldenregeling (CSR)
als budgetbeheer aangeduid had, werd dit gecodeerd als CSR

De meerderheid van de deelnemende cliënten ontvangt een leefloon, in een aantal
gevallen in combinatie met een werkloosheidsuitkering of invaliditeitsuitkering
(Tabel 8: Inkomensbron op T0).
Tabel 8: Inkomensbron op T0
N
Leefloon
16
Werkloosheidsuitkering
9
Invaliditeitsuitkering
10
Brugpensioen
3
Inkomen voltijds arbeid
4
Inkomen deeltijds arbeid
4
Andere
3

%
32,7%
18,4%
20,4%
6,1%
8,2%
8,2%
6,1%

2.3. Algemeen welzijn
Hierbij werden een aantal indicatoren die een positieve vooruitgang in het leven
van de cliënten kunnen betekenen gemeten door deze bij de cliënten zelf te
bevragen.
2.3.1. Zelfwaardering
Het algemeen positief zelfbeeld van de cliënten werd op zowel T0 als T1 gemeten
aan de hand van vijf items, gemeten op een Likertschaal gaande van ‘helemaal
niet aan’ tot helemaal eens’. In Tabel 9 rapporteren we de proportie cliënten die
het ‘helemaal eens’ of ‘eens’ zijn met de positieve uitspraken of ‘helemaal
oneens’ of ‘oneens’ met de uitspraken die wijzen op weinig zelfwaardering.
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Tabel 9 : Zelfwaardering van de cliënten op T0 en T1
Voormeting

Nameting

Helemaal eens of eens
N

%

N

%

Over het algemeen ben ik
tevreden met mezelf

11

22,40%

10

35,70%

Ik heb het gevoel dat ik een
waardevol iemand ben, minstens
evenwaardig aan anderen

17

36,20%

6

21,40%

Helemaal niet eens of niet eens
N

%

N

%

Bij momenten denk ik dat ik
helemaal niet deug

25

53,20%

14

50,00%

Ik wou dat ik meer respect voor
mezelf kon opbrengen

12

26,70%

10

37,00%

Al bij al ben ik geneigd mezelf een
mislukkeling te voelen

23

47,90%

13

50,00%

A. Zelfwaardering op T0
Bij vergelijking tussen de verschillende condities op T0 bleek de gemiddelde score
voor zelfwaardering significant verschillend tussen de conditie waarbij REMI-steun
werd toegekend (M = 2.91, SD = 0.84) en deze waar dit niet het geval was (M =
3.54, SD = 0.81) vóór de aanvang van het experiment. Cliënten in de conditie
waarin de OCMW steun van de cliënten niet verhoogd werd tot het niveau dat
volgens de referentiebudgetten noodzakelijk is om menswaardig te leven bleken
significant meer zelfwaardering te hebben dan cliënten bij wie deze steun wel
verhoogd werd tot het REMI-niveau.
B. Zelfwaardering op T1
Het verschil tussen de twee condities op vlak van algemene zelfwaardering bleek
nog steeds te bestaan zes maanden na aanvang van het experiment. De
gemiddelde score voor zelfwaardering was significant hoger in de conditie waar
geen REMI-steun werd toegekend (M = 3.55, SD = 0.56) dan in de conditie waar
REMI-steun werd toegekend (M = 2.93, SD = 0.64).
C. Veranderingen in zelfwaardering tussen T0 en T1
Tussen de beide meetmomenten zijn er geen duidelijke veranderingen op te
merken in zelfwaardering, en er is ook geen invloed van conditie (wel versus geen
REMI-steun) op eventuele verandering in zelfwaardering tussen de meetmomenten.
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2.3.2. Self-efficacy
Self-efficacy is een aan zelfvertrouwen verwant concept dat verwijst naar de mate
waarin men zelf gelooft algemeen in staat te zijn/haar doelen te kunnen bereiken
en problemen de baas te kunnen. Self-efficacy werd gemeten aan de hand van drie
statements die beoordeeld werden op een 4-puntenschaal gaande van 1 (=
helemaal niet eens) tot 4 (= helemaal eens).
Tabel 10 : Self-efficacy-statements op T0 en T1
Voormeting
Helemaal eens of
eens

Ik kan de meeste problemen oplossen als ik er de
nodige moeite voor doe.
Ik blijf kalm als ik voor moeilijkheden kom te
staan omdat ik vertrouw op mijn vermogen om
problemen op te lossen.
Als ik in een benarde situatie zit, weet ik meestal
wat ik moet doen.

Nameting
Helemaal
eens of eens

N

%

N

%

38

79,2%

25

89,3%

20

43,5%

19

73,1%

28

59,6%

24

92,3%

A. Self-efficacy op T0
Het gemiddeld geloof in het vermogen dingen aan te pakken bleek bij aanvang van
het experiment significant te verschillen tussen de conditie waarin men wel of
REMI steun kreeg toegekend. Meer specifiek bleken de cliënten waarvan de OCMWsteun verhoogd werd tot het niveau nodig om menswaardig te kunnen leven,
significant minder (M = 2.41, SD = 0.58) te geloven in zijn eigen mogelijkheden om
problemen aan te kunnen dan cliënten die deze steun niet zullen ontvangen (M =
2.82, SD = 0.76).
B. Self-efficacy op T1
Deze verschillen in uitgangssituatie van de cliënten bleken niet meer significant
verschillend zes maanden na aanvang van het experiment (opgelet- het betreft
hier slechts een deel van de oorspronkelijke vijftig respondenten.
C. Veranderingen in self-efficacy tussen T0 en T1
Tussen de twee meetmomenten zien we een significante stijging in self-efficacy
(M= 2.63, SD = 0.58 op T0; M= 2.94, SD = 0.41 op T1). Deze stijging is niet
verschillend in de twee condities (zie ook Figuur 1).
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3,1
3,0
2,9
2,8
2,7

geen remisteun

2,6

remi-steun

2,5
2,4
2,3
2,2
T0

T1

Figuur 1 : Self-efficacy op T0 en T1 in de conditie met en zonder REMI-steun
2.3.3. Optimisme
In deze studie werden vier items afgenomen die peilen naar ‘state-optimism’, of
het gevoel van positief tegen de dingen aankijken.
In Tabel 11 zien we dat slechts een minderheid van de deelnemende cliënten op
T0 erg positief naar de toekomst en het leven kijkt.
Tabel 11 : Optimisme-statements op T0 en T1
Voormeting
Helemaal eens
of eens

Nameting
Helemaal
eens of eens

N
15

%
31,3%

N
10

%
35,7%

Op het moment bekijk ik alles van de zonnige
kant

8

16,7%

7

25,0%

Op het moment ga ik ervan uit dat mij meer
positieve dingen zullen overkomen dan
vervelende

5

10,4%

7

26,9%

In deze onzekere tijden verwacht ik het beste

Helemaal niet
eens of niet
eens
N
%
Als er iets fout kan gaan dan zal mij dat ook
overkomen
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20

41,7%

Helemaal
niet eens of
niet eens
N
%
10

35,7%

A. Optimisme op T0
Wanneer we kijken naar verschillen in gemiddeld optimisme bij aanvang van het
experiment (T0) zien we dat deelnemers in de verschillende condities significant
blijken te verschillen op het vlak van optimisme. Cliënten die geen extra steun
zullen ontvangen, zijn gemiddeld significant optimistischer (M= 3.3, SD = 0.79) dan
cliënten die wel extra steun zullen ontvangen (M= 2.6; SD = 0.65).
B. Optimisme op T1
Deze verschillen tussen cliënten in de verschillende condities blijven nog steeds
bestaan op T1, zoals blijkt uit de significant hogere score voor optimisme van
cliënten die geen REMI-steun ontvangen (M= 3.51, SD = 0.50) in vergelijking met
cliënten die REMI-steun ontvangen voor de duur van het experiment (M= 2.94; SD =
0.70).
C. Veranderingen in optimisme tussen T0 en T1
Er blijkt een randsignificante evolutie in gerapporteerd optimisme tussen de
meting op T0 en T1, waarbij we globaal een lichte stijging in optimisme zien (M=
2.92, SD = 0.68 op T0 en M= 3.15, SD = 0.67 op T1). Deze evolutie is onafhankelijk
van het al of niet krijgen van REMI-steun.
2.3.4. Interne Locus of Control
Locus of control is een aan self-efficacy gerelateerd construct dat verwijst naar de
mate waarin een persoon gelooft in eigen controle in het sturen van zijn/haar
leven (interne locus of control) of in de invloed van allerhande externe factoren,
zoals anderen of het toeval (externe locus of control).
Wanneer we kijken naar de uitgangssituatie op T0 zien we dat de meerderheid van
de deelnemende cliënten het eens of helemaal eens is met de stellingen die
indicatief zijn voor een interne locus of control (zie Tabel 12).
Tabel 12 : Locus of control op T0 en T1
Voormeting
Helemaal eens of
eens

Nameting
Helemaal
eens of eens

N

%

N

%

Mijn leven wordt bepaald door wat ik zelf doe
Als ik plannen maak zorg ik er bijna altijd
voor dat ze uitgevoerd worden

25
36

54,3%
80,0%

21
22

80,8%
81,5%

Als ik krijg wat ik wil dan is dat omdat ik er
hard voor werk

33

76,7%

20

74,1%

Ik kan voor mijn eigen belangen op te komen

32

69,6%

21

84,0%

A. Locus of control op T0
We zouden verwachten dat cliënten in de verschillende condities op T0
evenwaardig zouden scoren in termen van locus of control, wat bevestigd wordt
wanneer we de gemiddelde score van interne locus of control vergelijken tussen
de condities.
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B. Locus of Control op T1
Ook op T1 blijken er geen significante verschillen te bestaan in de score voor locus
of control tussen de groep die wel en geen REMI-steun ontvingen.
C. Veranderingen in Locus of Control op T1
Tussen de twee meetmomenten valt er geen significante evolutie in locus of
control te registreren, noch een significante interactie met conditie.
2.3.5. Sociale gezondheid
Naar analogie met de gegevens uit de Belgische Gezondheidsenquête rapporteren
we hier afzonderlijk de verschillende indicatoren voor sociale gezondheid.
2.3.5.1. Appreciatie van sociale contacten
De indicator die de appreciatie van sociale contacten meet, is gebaseerd op de
vraag ‘Hoe vindt u uw sociale contacten’. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen personen die tevreden (corresponderend met de antwoorden ‘zeer
tevreden’ en ‘eerder tevreden’) zijn over contacten en zij die er ontevreden (
‘eerder ontevreden’ en ‘echt ontevreden’) over zijn.
In Tabel 13 wordt de proportie cliënten weergegeven die tevreden zijn met hun
sociale contacten. Op T0 zien we dat de grote meerderheid aangeeft deze als
bevredigend te ervaren.
In vergelijking met de gegevens uit de Belgische Gezondheidsenquête zien we
echter dat, waar in een nationale steekproef 7% van de personen van 15 jaar of
ouder aangeeft eerder of helemaal ontevreden te zijn over hun sociale contacten,
en in het Vlaams gewest dit percentage 5% bedroeg, deze proportie hier toch heel
wat hoger ligt, met name 20.4%.
Tabel 13: Appreciatie van sociaal contact op T0 en T1
Voormeting
Nameting
Zeer tevreden of
eerder tevreden
Hoe vindt u uw sociale contacten?

Zeer tevreden of
eerder tevreden

N

%

N

%

39

79,6%

21

77,8%

A. Tevredenheid sociaal contact op T0
Er bleek geen significant verschil in tevredenheid met sociaal contact tussen de
deelnemers in de verschillende condities op T0.
B. Tevredenheid sociaal contact op T1
Ook zes maanden na aanvang van het experiment bleek er geen significant verschil
tussen de deelnemers uit de twee condities.
C. Evolutie in tevredenheid sociaal contact tussen T0 en T1
We zien geen betekenisvolle evolutie in tevredenheid met het sociaal contact,
tussen de meting op T0 en T1.
2.3.5.2. Kwaliteit van sociale contacten (sociale ondersteuning)
Deze indicator is gebaseerd op een som-score van de vragen ‘Hoeveel personen
staan u zo dichtbij dat u op hen kunt rekenen indien u met zware problemen
geconfronteerd wordt?’ en ‘In welke mate hebben mensen aandacht en interesse
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voor wat u doet?’, nadat het resultaat voor deze laatste vraag gespiegeld werd.
Deze som-score (van minimum 2 en maximum 9) werd gehercodeerd in drie
groepen (omgerekend equivalent met de groepering die in de Belgische
Gezondheidsenquête gebruikt werd, zie equivalentietabel in Bijlage 3): groep met
beperkte sociale ondersteuning (range van 2 tot 5), matige sociale ondersteuning
(range van 6 tot 7) en sterke sociale ondersteuning (range van 8 tot 9).
Tabel 14: Kwaliteit van sociaal contact op T0 en T1
Voormeting
Weinig ondersteuning

Kwaliteit sociaal contact

Matige
ondersteuning

N

%

N

%

27

55,1%

15

30,6%

Nameting
Weinig ondersteuning
N
Kwaliteit sociaal contact

14

Matige
ondersteuning
%

50,0%

N
10

%
35,7%

Ter vergelijking bij de gegevens uit Tabel 14: in de Belgische Gezondheidsenquête
2008 stelt 16% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze slechts in beperkte
mate kunnen rekenen op sociale ondersteuning, 49% geeft aan eerder matig
ondersteund te worden terwijl 35% van de bevolking aangeeft op een sterk sociaal
netwerk te kunnen terugvallen. Als we de gegevens op regioniveau bekijken zien
we daar dat in het Vlaams Gewest 12% van de bevolking (van 15 jaar of ouder)
stelt slechts op een zwakke sociale ondersteuning te kunnen rekenen, 50%
omschrijft deze ondersteuning als ‘matig’ en 38% geeft aan op een sterke sociale
ondersteuning te beschikken. De kwaliteit van sociaal contact wordt hier dus als
aanzienlijk minder goed beoordeeld dan in een algemene steekproef van de
Vlaamse populatie.
A. Kwaliteit sociaal contact op T0
Hoewel we zouden verwachten dat de deelnemers in de verschillende condities bij
aanvang van het experiment vrij gelijk zouden zijn wat betreft de hoeveelheid
sociale ondersteuning, vallen er toch significante verschillen op te merken:
deelnemers in de conditie waarin ze REMI-steun zullen krijgen, ervaren gemiddeld
aanzienlijk minder sociale ondersteuning (M= 4.7; SE =0.31) dan deelnemers die
geen REMI-steun zullen ontvangen (M= 6.2; SE = 0.33).
B. Kwaliteit sociaal contact op T1
Het verschil in de perceptie van kwaliteit van het sociaal contact tussen de twee
condities dat op T0 zichtbaar was, blijkt op T1 niet meer significant.
C. Evolutie kwaliteit sociaal contact tussen T0 en T1
Ook tussen de eerste en tweede meting is er geen significante evolutie op te
merken in de kwaliteit van het sociaal contact.
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2.3.6. Door de cliënt ervaren veranderingen op T1
Zes maanden na aanvang van het experiment werd bijkomend ook gepeild naar de
subjectieve beleving van verandering gedurende de laatste zes maanden op een
aantal terreinen. Het betreft hier dus een subjectieve inschatting van de cliënten
van hun eigen evolutie.
De cliënten duiden aan in welke mate ze het helemaal niet eens of eens waren
met een aantal stellingen op een 5-puntschaal. De antwoorden worden hier
gehergroepeerd en we rapporteren de proportie cliënten die het “eens of
helemaal eens” is met elke stelling, wat wijst op een eigen waargenomen
positieve evolutie op het vlak van algemeen welzijn. Ongeveer een derde van de
cliënten rapporteert het ervaren van vooruitgang op hert vlak van algemeen
welzijn (zie Tabel 15).
Tabel 15: Subjectieve ervaring van vooruitgang door de cliënt op T1

Ik heb het idee dat ik meer onder de mensen kom dan een half jaar
geleden
Ik heb het idee dat ik de laatste maanden beter in staat ben
moeilijkheden te overwinnen
Ik heb het idee dat ik me positiever voel nu dan een half jaar geleden
Ik heb het idee dat ik meer in mezelf geloof dan een half jaar geleden
Ik heb het idee dat ik de laatste maanden meer meetel dan daarvoor

Eens of helemaal
eens
N
%
7
26,9%
10

38,5%

11
10
7

40,7%
37,0%
28,0%

Wanneer we kijken naar het verschil tussen de conditie met en zonder REMI-steun
blijkt de gemiddelde score voor de subjectieve ervaringen van vooruitgang niet
significant te verschillen tussen de condities, met uitzondering van “Ik heb het
idee dat ik meer in mezelf geloof dan een half jaar geleden”. Cliënten uit de groep
zonder REMI-steun zijn het gemiddeld meer eens met deze stelling (M = 3.64, SD =
0.81) dan cliënten uit de groep met REMI-steun (M= 2.94, SD = 0.93); F(1,25) =
4.09, p<.10.19
2.3.7. Door de maatschappelijk werkers ervaren veranderingen op T1
Aan de maatschappelijk werkers die de cliënten begeleiden die aan het onderzoek
deelnemen, werd op T1 gevraagd naar een persoonlijke inschatting van eventuele
veranderingen bij deze cliënten. Het betreft hier dus niet enkel de cliënten die
effectief naar de cursus kwamen en/of de nameting invulden, wat maakt dat hier
een groter aantal cliënten in de steekproef zit, namelijk 32. In Tabel 16 zien we
dat ongeveer een derde van de cliënten volgens hun begeleidende maatschappelijk
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De F-toets is een statistische toets die de significantie van verschillen nagaat. De significantie wordt
aangetoond met een ‘p’. Als de waarde hiervan kleiner is dan 0.10, zeggen we in dit rapport dat er een
significant verschil is. In dat geval kunnen we zeggen dat deze verschillen zich met een grotere
waarschijnlijkheid ook effectief voordoen.
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werker, vooruitgang boekte op het vlak van algemeen welzijn (sociaal contact,
zelfvertrouwen, …).
Tabel 16 : Inschatting van verandering bij de cliënt door de maatschappelijk
werkers op T1
Nameting
Eens of helemaal eens
N
%
De laatste zes maanden is de cliënt er op sociaal
9
28,1%
vlak op vooruitgegaan
De laatste zes maanden is het welzijn van de cliënt
10
31,3%
beter dan voordien
De laatste zes maanden is de cliënt positiever over
8
25,0%
de toekomst
De laatste zes maanden heeft de cliënt meer
9
28,1%
zelfvertrouwen gekregen in vergelijking met
vroeger
De laatste zes maanden heeft de cliënt het gevoel
10
34,5%
dat hij meer meetelt dan daarvoor.
Als we de conditie met en zonder REMI-steun vergelijken, komen hieruit enkel
randsignificante verschillen naar boven op het vlak van de inschatting van
vooruitgang die de maatschappelijk werkers maken. Zo zien we dat cliënten die
geen REMI-steun ontvingen volgens hun maatschappelijk werkers meer vooruitgang
maakten op sociaal vlak (M= 3.14, SD = 1.03), op het vlak van welzijn (M= 3.21, SD
= 0.89) en in hun positieve instelling over de toekomst (M= 3.14, SD = 1.03) dan
cliënten die wel REMI-steun ontvingen (respectievelijk M= 2.44, SD = 0.98 op
sociaal vlak; M= 2.67, SD = 0.84 voor welzijn en M= 2.44, SD = 1.09 voor positief
tegenover de toekomst. (respectievelijk F(1,30) = 3.84, p<.07; F(1,30) = 2.36,
p<.09; en F(1,30) = 3.84, p<.08).
Het lijkt er dus op dat cliënten zonder REMI-steun meer vooruitgang maken,
volgens hun maatschappelijk werkers, dan diegenen in de conditie met REMI-steun.
We zagen echter eerder dat de cliënten in de twee condities significant van elkaar
verschillen op de uitgangspositie voor een aantal indicatoren voor algemeen
welzijn. In de voorgaande analyses werd gecontroleerd voor deze eerder
bestaande verschillen door een repeated measures-analyse uit te voeren, maar
omdat we hier slechts over één meetmoment beschikken is dit hier niet mogelijk.
Wanneer we rekening houden met de aan- en afwezigheid van cliënten in de lessen
van de budgetteringscursus (wat we kunnen zien als een proxy voor motivatie om
vooruitgang te maken) zien we dat inderdaad de ‘impact’ van conditie verdwijnt.
Aanwezigheid in de les blijkt bovendien significant positief gecorreleerd te zijn
met de meeste percepties van vooruitgang van deze cliënten door de
maatschappelijk werkers (zie Tabel 17) – maatschappelijk werkers ervaren meer
vooruitgang bij cliënten die vaker naar de cursus kwamen.
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Tabel 17 : Correlaties tussen aanwezigheid in de les en perceptie van
vooruitgang van de cliënt door de maatschappelijk werkers
De laatste zes maanden is de cliënt er op sociaal
vlak op vooruitgegaan
De laatste zes maanden is het welzijn van de cliënt
beter dan voordien
De laatste zes maanden is de cliënt positiever over
de toekomst
De laatste zes maanden heeft de cliënt meer
zelfvertrouwen gekregen in vergelijking met
vroeger
De laatste zes maanden heeft de cliënt het gevoel
dat hij meer meetelt dan daarvoor.

r
0,38

p
0,03

0,40

0,02

0,39

0,03

0,33

0,06

0,35

0,06

2.4. Financiële uitkomstvariabelen
2.4.1. Spaargedrag
Met betrekking tot het spaargedrag werden de deelnemers gevraagd of ze
regelmatig, af en toe of niet spaarden, en hierbij een schatting te geven van het
spaarbedrag.
De deelnemers geven op T0 aan dat ze in relatief weinig gevallen sparen: ongeveer
een vierde van hen geeft slechts aan dit maandelijks of af en toe te doen (zie
Tabel 18). Daarentegen zien we dat er een lichte toename lijkt te zijn in absolute
cijfers op T1 in vergelijking met T0, aangezien nu zeventien mensen sparen, i.p.v.
elf op T0). Proportioneel gezien sparen nu aanzienlijk meer mensen dan voor het
experiment.
Tabel 18: Spaarsituatie: zelfrapportering
Voormeting
Nameting
N

%

N

%

Ja, ik spaar een vast bedrag per maand

6

13,0

9

37,5

Ja, ik spaar af en toe

5

10,9

8

33,3

Nee, ik spaar niet

35

76,1

7

29,2

A. Spaargedrag op T0
Er zijn geen significante verschillen tussen cliënten in de verschillende
steuncondities op het vlak van al of niet sparen voor aanvang van het experiment.
B. Spaargedrag op T1
Er zijn geen significante verschillen tussen cliënten in de verschillende
steuncondities op het vlak van al of niet sparen zes maanden na aanvang van het
experiment.
C. Evolutie van het spaargedrag tussen T0 en T1
Een belangrijke vaststelling is toch wel dat het gerapporteerde spaargedrag
significant wijzigde tussen beide meetmomenten: waar in de voormeting ongeveer
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29% van de cliënten zegt te sparen, is dit in de nameting opgelopen tot ruim 70%.
Deze stijging is niet verschillend tussen condities.
2.4.2. Schulden
Aan de cliënten zelf werd gevraagd of hun schulden de afgelopen maanden waren
gewijzigd, en in welke richting. Ongeveer de helft onder hen rapporteert bij
aanvang van het experiment dat hun schulden gunstig evolueren.
Tabel 19: Schuldevolutie T0 en T1
Voormeting
Nameting
N

%

N

%

Ongunstig

6

19,4

1

5,6

Geen verandering

9

29

2

11,1

Gunstige verandering

16

51.6

15

83,3

N

A. Schulden op T0
Er zijn geen significante verschillen tussen de deelnemers in verschillende
condities voor aanvang van de studie in de zelf-gerapporteerde schuldevolutie.
B. Schulden op T1
Er zijn geen significante verschillen tussen de deelnemers in verschillende
condities zes maanden na aanvang van de studie in de zelf-gerapporteerde
schuldevolutie.
C. Evolutie van de schuldsituatie tussen T0 en T1
Wanneer we deze gerapporteerde schuldsituatie op T0 en T1 vergelijken blijken er
vijf van de veertien cliënten (waarvoor gegevens beschikbaar zijn op beide
meetmomenten) op T1 een gunstige schuldevolutie te rapporteren terwijl deze
voor aanvang van het experiment onveranderd bleef. Het betrof hier dan vooral
deelnemers uit de conditie met REMI-steun, waarbij de extra steun vermoedelijk
werd aangewend om een deel van de schulden van de cliënten af te betalen.
2.4.3. Subjectieve ervaring van rondkomen
Er werd ook gepeild naar de eigen ervaring of men geld genoeg heeft om rond te
komen tot het eind van de maand en om menswaardig, gezond en autonoom te
leven. Op T0 ervaart ongeveer de helft van de respondenten dat ze te weinig geld
hebben om gezond en waardig te leven en driekwart is het (helemaal) eens met de
uitspraak dat geldgebrek hen verhindert hun leven in te richten zoals ze dat zelf
willen (zie Tabel 20).
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Tabel 20: Ervaring van rondkomen
Voormeting
Tussenmeting

Ik vind dat ik te weinig geld
heb om op een waardige
manier te leven
Op het einde van de maand
heb ik geld tekort
Ik vind dat ik te weinig geld
heb om gezond te kunnen
leven
Ik vind dat ik geld tekort
kom om mijn leven in te
richten zoals ik dat wil

Nameting

Meestal wel of
altijd
N
%

Meestal wel of
altijd
N
%

Meestal wel of
altijd
N
%

23

48,9%

13

36,1%

14

53,8%

29

63,0%

18

50,0%

10

37,0%

22

50,0%

16

44,4%

12

48,0%

33

75,0%

22

61,1%

20

74,1%

A. Subjectieve ervaring van rondkomen op T0
De uitgangspositie van de deelnemers die REMI-steun ontvingen (maar die op T0
nog niet ontvangen hadden) en de deelnemers die geen extra aanvullende steun
kregen, bleek ook significant verschillend, waarbij deelnemers die uiteindelijk wel
20
REMI-steun kregen sterker ervoeren (M= 4.1, SD= .73) niet te kunnen rondkomen
dan de groep die geen REMI-steun zou ontvangen (M= 3.3, SD =.96), F(1,45) =
10.11, p<.01.
B. Verandering in subjectieve ervaring van rondkomen tussen T0, T0+5weken
en T1
Direct na de interventie werd opnieuw gevraagd naar de subjectieve ervaring van
rondkomen. De proportie respondenten die meestal wel of altijd tekort kwamen
bleek iets lager te liggen. Ook bleek het verschil in ervaring van niet kunnen tussen
de groep die wel en geen REMI steun ontving bijna weggewerkt (het verschil bleek
niet meer significant, M= 3.65, SD =.95 versus M= 3.08, SD = .99). Hoewel er een
duidelijke verbetering te zien is in de scores van de ervaring van al dan niet
kunnen rondkomen, is deze evolutie niet significant tussen T0 en T0+5weken, en is
er geen significant verschillende evolutie in de groep met of zonder REMI-steun.
2.4.4. Financiële attitudes
Om te peilen naar financiële attitudes namen we de drie attitudevragen over uit
de OECD-pilootstudie die peilen naar een positieve of negatieve houding tegenover
langere-termijn plannen van de eigen financiën: ‘Ik geef liever geld uit dan dat ik
het spaar’, ‘Ik ben vooral bezig met vandaag, morgen zien we dan wel’ en ‘Geld
moet rollen’.
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Opgelet, een hogere score indiceert minder goed rond kunnen komen.
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Omdat een positieve attitude tegenover de langere termijn vaak nodig is om een
gezonde financiële toestand te kunnen aanhouden, hebben we eerst, naar analogie
met de pilootstudie van de OECD, gekeken naar de proportie cliënten die een
lange-termijn perspectief hebben (en die het dus (helemaal) niet eens zijn met de
eerste drie uitspraken).
We zien in de voormeting dat ongeveer de helft van de cliënten een positieve
attitude tegenover de langere termijn blijkt te hebben (zie Tabel 21).
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Tabel 21 : Financiële attitudes tegenover langere termijn
Voormeting
Nameting
Helemaal niet eens Helemaal niet eens
of niet eens
of niet eens
Ik geef liever geld uit dan dat ik het
spaar
Ik ben vooral bezig met vandaag,
morgen zien we dan wel
Geld moet rollen

N
28

%
58,3%

N
12

46,2%

18

38,3%

11

40,7%

28

59,6%

15

55,6%

A. Financiële attitude op T0
Daarnaast blijken cliënten voor aanvang van het experiment op T0 in de conditie
waar ze REMI-steun krijgen gemiddeld een iets sterker langetermijnperspectief aan
te nemen op financieel vlak (M = 2.31, SD = .78) dan de cliënten in de conditie
waar ze geen REMI-steun krijgen (M = 2.78, SD = .83), F(1,46) = 3.93, p<.06.
B. Financiële attitude op T1
Op T1 blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen de cliënten uit beide
condities op het vlak van financiële langetermijnattitudes.
C. Evolutie in financiële attitudes tussen T0 en T1
Er is geen significante evolutie op te merken in financiële attitudes tussen T0 en
T1, en geen verschillende verandering in attitudes volgens conditie.
2.4.5. Financieel gedrag
Om financieel gedrag te meten, werden vier items overgenomen van de OECDpilootstudie naar financiële geletterdheid. Daarnaast werd nog een bijkomende
vraag toegevoegd geïnspireerd op eerder onderzoek van het FSA (Financial Service
Authority) in het Verenigd Koninkrijk, met name ‘ik probeer geld opzij te zetten
voor grotere onregelmatige uitgaven’.
Uit de gegevens van de voormeting op T0 kunnen we afleiden dat een grote
meerderheid van de cliënten wel degelijk voorzichtig met geld omgaat. Enkel
sparen scoort laag, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat deze
cliënten over onvoldoende middelen beschikken om geld over te houden en opzij
te zetten.

42

Tabel 22 : Financieel gedrag van de deelnemers: zelfrapportering
Tussenmeting
Voormeting
Nameting
Meestal wel of Meestal wel of Meestal wel
altijd
altijd
of altijd
N

%

N

%

N

%

Voor ik iets koop, denk ik goed na
of ik het kan betalen
Ik betaal mijn rekeningen op tijd

41

83,7%

29

80,6%

23

82,1%

28

59,6%

27

75,0%

21

75,0%

Ik volg mijn geldzaken van
dichtbij op
Ik stel lange-termijn doelen en
doe mijn best deze te bereiken
Ik probeer geld opzij te zetten
voor grotere onregelmatige
uitgaven*

32

72,7%

23

67,6%

23

85,2%

27

61,4%

19

55,9%

17

70,8%

11

25,6%

14

38,9%

9

32,1%

* Deze vraag is afkomstig uit onderzoek van het FSA van het Verenigd Koninkrijk

Het feit dat uit Tabel 22 weinig evolutie tussen T0, de tussentijdse meting na vijf
weken cursus en T1 blijkt heeft vermoedelijk te maken met de eerdere bevinding
dat cliënten al een hoge mate aan ‘gezond’ financieel gedrag rapporteren.
A. Financieel gedrag op T0
De gedragsitems werden gecombineerd tot één enkele score door het gemiddelde
te nemen van de vier items (zonder het spaar-item, omdat dit sterk bepaald wordt
door de financiële toestand van cliënten). Op T0 zijn de twee groepen (deze die
REMI-steun zullen krijgen en deze die dat niet doen) niet significant verschillend in
deze gemiddelde score voor ‘financieel gezond gedrag’.
B. Financieel gedrag op T0 + 5weken en T1
Ook op het moment van de tussentijdse meting (T0+5w) zijn er geen significante
verschillen tussen de condities. Op T1 daarentegen blijken de twee condities
significant verschillend op het vlak van financieel gedrag: deelnemers die wel
REMI-steun ontvingen rapporteren significant minder gezond financieel gedrag (M =
3.93, SD =0.32) dan cliënten die geen REMI-steun ontvangen (M = 4.26 , SD = 0.39),
F(1, 26) = 6.09, p<.05.
C. Evolutie van financieel gedrag tussen T0 en T1
Wanneer we de evolutie tussen T0 en T1 bekijken (eventueel ook rekening
houdend met de meting op T0+5weken), blijken er geen significante evolutie op te
merken tussen de aanvangssituatie en zes maanden later op het vlak van financieel
gedrag, noch blijkt de evolutie afhankelijk van de conditie waarin de cliënt zit.
2.4.6. Financiële self-efficacy
De subjectieve perceptie dat men zelf in staat is om zijn eigen financiën te kunnen
regelen (financial self-efficacy), wordt vaak gelinkt aan financieel gezonde
beslissingen. In voorliggend onderzoek werd financieel zelfvertrouwen gemeten
aan de hand van een enkel item.
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Tabel 23 : Financieel zelfvertrouwen
Voormeting

Nameting

Helemaal eens
Helemaal
of eens eens of eens
Ik heb vertrouwen in mijn eigen vaardigheden
om met geld om te gaan
N_T0=46

N

%

N

%

25

54,3%

13

52,0%

A. Financieel zelfvertrouwen op T0
Er is geen significante verschil tussen de verschillende groepen cliënten op T0 op
het vlak van financiële self-efficacy.
B. Financieel zelfvertrouwen op T1
Er is geen significante verschil tussen de verschillende groepen cliënten op T1 op
het vlak van financiële self-efficacy.
C. Evolutie in financieel zelfvertrouwen tussen T0 en T1
Er is een kleine toename in financieel zelfvertrouwen bij de deelnemers (die op
beide meetmomenten bevraagd werden) tussen T0 en T1 maar deze is niet
significant.
2.4.7. Financiële locus of control
Hierbij trachten we aan de hand van twee zelf-geconstrueerde items te peilen in
welke mate de cliënten geloven dat zij zelf controle hebben over het regelen en
sturen van hun geldzaken.
Op T0 ziet de meerderheid van de cliënten de noodzaak in van zelf hun geldzaken
op orde te krijgen, maar de groep cliënten die zegt ook effectief zijn geldzaken in
de hand te hebben is aanzienlijk kleiner.
Tabel 24 : Financiële locus of control
Voormeting
Helemaal eens
of eens
Mijn geldzaken op orde krijgen is iets
wat ik zelf moet doen
ik heb mijn geldzaken in eigen hand

Nameting
Helemaal eens of
eens

N
32

%
66,7%

N
17

63,0%

19

39,6%

13

50,0%

A. Financiële locus of control op T0
Er is geen verschil in financiële locus of control op te merken tussen cliënten in de
conditie met en zonder REMI steun voor aanvang van het experiment.
B. Financiële locus of control op T1
Ook zes maanden na aanvang van het experiment is er geen verschil op te merken
tussen deelnemers uit de beide condities.
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C. Evolutie in financiële locus of control tussen T0 en T1
Er is daarenboven ook geen significante of duidelijke evolutie op te merken in de
mate waarin cliënten geloven dat ze zelf hun financiën in de hand hebben tussen
T0 en T1, en geen effect van conditie.
2.4.8. Financiële administratieve competenties
Hier wordt de mate waarin de cliënt in staat is inzicht te hebben en overzicht te
houden in zijn/haar financiële administratie en het bijhouden van inkomsten en
uitgaven gemeten aan de hand van vijf zelf-geconstrueerde items.
Tabel 25 toont dat de meerderheid van de cliënten een sterk inzicht rapporteert in
de eigen uitgaven, ondanks dat slechts een derde aangeeft bij te houden waar het
geld naartoe gaat.
Tabel 25 : Financiële administratieve competenties, zelf-rapportering

Ik weet hoeveel ik maandelijks
aan verschillende categorieën
vaste kosten uitgeef

Voormeting
Meestal wel of
altijd
N
%
39
84,8%

Tussenmeting
Meestal wel of
altijd
N
%
31
86.1%

Nameting
Meestal wel of
altijd
N
%
26
92,9%

Ik weet hoeveel ik maandelijks in
totaliteit aan leefgeld uitgeef

35

74,5%

25

69.4%

23

82,1%

Ik weet hoeveel ik maandelijks
aan de afzonderlijke leefkosten
uitgeef
Ik hou bij waaraan ik mijn geld
uitgeef
Ik kan goed onderscheid maken
tussen dingen die ik echt nodig
heb en extraatjes

33

75,0%

21

58.3%

21

75,0%

14

31,1%

17

47.2%

15

53,6%

32

68,1%

25

69.4%

20

74,1%

A. Financiële administratieve competenties op T0
Voor aanvang van het experiment blijkt de groep die REMI-steun zal ontvangen niet
over meer of minder administratieve vaardigheden te beschikken dan de groep die
geen aanvullende steun volgens de referentiebudgetten zal ontvangen.
B. Financiële administratieve competenties op T1
Ook 5 weken na aanvang van het experiment en zes maanden na aanvang van het
experiment blijken de twee groepen niet van elkaar te verschillen op het vlak van
financiële administratieve vaardigheden.
C. Evolutie in financiële administratieve competenties tussen T0 en T1
Er lijkt een lichte toename te zijn in financiële administratieve competenties
tussen T0 en T1, maar deze evolutie blijkt niet significant, en ook niet significant
verschillend tussen de condities.
2.5. Gezondheid
Bij de cliënten werden zowel voor aanvang van het experiment (T0) als zes
maanden na aanvang van het experiment (T1) een aantal indicatoren bevraagd die
mogelijk kunnen wijzen op veranderingen in de gezondheidstoestand.
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2.5.1. Lengte en gewicht
Deze indicatoren laten toe de Body Mass Index van de deelnemers te berekenen.
De Body Mass Index geeft een inschatting van de mate van over/ondergewicht van
de deelnemers (in zoverre zij natuurlijk hun gewicht en lengte zelf accuraat
gerapporteerd hebben).
Het gemiddeld BMI van de volledige groep ligt aan de hogere kant (25.6, SD =
5.51), met een range tussen 14 en 40. Er blijkt ook geen a priori verschil te zijn
tussen de experimentele condities op het vlak van het BMI van de deelnemers. Ook
na het experiment blijkt het BMI van de deelnemers niet significant verschillend
volgens conditie, en het BMI is ook niet opmerkelijk gewijzigd sinds de start van
het experiment.
2.5.2. Subjectieve gezondheidsinschatting.
Het item ‘Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen’ peilt naar een
algemene indruk van de eigen gezondheid (overgenomen uit de Belgische
21
Gezondheidsenquête, 2008 ).
Uit Tabel 26 blijkt dat bij aanvang van het experiment ongeveer een vierde van de
groep in slechte tot zeer slechte gezondheid zegt te verkeren.
Tabel 26: Inschatting eigen gezondheidstoestand
Voormeting
Nameting
N

%

N

%

Zeer goed

4

8,2%

0

0,0%

Goed

11

22,4%

5

18,5%

Gaat wel (redelijk)

21

42,9%

16

59,3%

Slecht

10

20,4%

5

18,5%

Zeer slecht

3

6,1%

1

3,7%

Totaal
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Parallel met de manier waarop de gegevens uit de Gezondheidsenquête
gerapporteerd worden, werd een schatter voor subjectieve gezondheid
geconstrueerd door de mensen die een goede tot zeer goede gezondheid
rapporteren te onderscheiden van deze die een redelijke, slechte tot zeer slechte
gezondheid ervaren. In deze groep gaat het op T0 dan respectievelijk om 30%
cliënten die in goede gezondheid verkeren en 70% die in minder goede gezondheid
verkeren. Deze cijfers zijn erg verschillend van deze van de algemene populatie in
België en Vlaanderen van volwassenen ouder dan 15 jaar, waar ongeveer 77% (en

21

Van der Heyden J, Gisle L, Demarest S, Drieskens S, Hesse E, Tafforeau J. (2008).
Gezondheidsenquête België, 2008. Rapport I - Gezondheidstoestand. Operationele Directie
Volksgezondheid en surveillance, 2010; Brussel . Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

46

in Vlaanderen 79%) aangeeft in goede gezondheid te verkeren. Ook op T1 zien we
dat de grootste groep (meer dan 80%) in slechte gezondheid zegt te verkeren.
Er bleek geen significant verschil in de subjectieve gezondheidstoestand tussen de
cliënten in de verschillende experimentele condities op T0 en T1, en ook is er geen
duidelijke evolutie te zien tussen T0 en T1.
2.5.3. Rondkomen en gezondheid
Daarnaast werd ook gemeten in welke mate de financiële toestand van de cliënt
volgens hem/haar een invloed had op zijn/haar gezondheid. De ervaring dat
geldgebrek de cliënt verhindert gezond te leven, werd reeds eerder gerapporteerd
bij de sectie ‘rondkomen’.
Daarnaast werd, naar analogie met de Belgische Gezondheidsenquête, 2008)
gepeild naar uitstel van medische consumptie. Aan de cliënten werden gevraagd of
22
men de afgelopen zes maanden voor zichzelf of een gezinslid een doktersbezoek
of een operatie, tandartsbezoek, voorgeschreven geneesmiddelen, bril of
contactlenzen of mentale zorgen (psycholoog, psychiater, …) nodig had maar niet
kon betalen. Van zodra een huishouden aangeeft een van deze zaken te moeten
uitstellen, wordt dit beschouwd als een huishouden dat de medische consumptie
diende uit te stellen vanwege financiële redenen.
Op T0, voor aanvang van de studie, zien we dat bijna de helft van de respondenten
aangeeft bepaalde geneeskundige zorgen uit te stellen (dokter, operatie, tandarts
of geneesmiddelen). In totaal gaven 75% van de respondenten aan tenminste een
van deze zorgen uitgesteld te hebben wegens geldgebrek (zie Tabel 27). Deze
cijfers liggen aanzienlijk hoger dan de 13.7% uitstel van medische consumptie die
op het totaal van Belgische huishoudens genoteerd wordt in de
Gezondheidsenquête.
Tabel 27 : Uitstel van medische consumptie
Voormeting

Nameting

Doktersbezoek of een operatie

N
22

%
53,7%

N
8

%
32,0%

Tandartsbezoek

21

52,5%

9

37,5%

Voorgeschreven geneesmiddelen

28

62,2%

6

24,0%

Een bril of contactlenzen

15

35,7%

6

25,0%

Mentale zorgen (psycholoog,
psychiater, …)

12

33,3%

6

25,0%

22

Dit item is licht gewijzigd in vergelijking met de gezondheidsenquête waar de periode een jaar
bedraagt.
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Op T1 liggen deze cijfers 23 iets lager. Ongeveer 48% van de huishoudens stelde
tenminste een van deze zorgen uit omwille van geldgebrek.
2.6. Evaluatie van het OCMW
Er werd ook gepeild (1) in welke mate de cliënten zich door het OCMW eerlijk
behandeld voelen en (2) naar de mate waarin de cliënten vonden dat de steun die
ze krijgen van het OCMW, volgens hen voldoende aangepast is aan hun situatie.
Deze twee vragen peilen respectievelijk naar procedurele rechtvaardigheid en
uitkomstrechtvaardigheid; twee belangrijke factoren die bijdragen aan de
perceptie van legitimiteit van autoriteiten en hogere instanties.
Zoals blijkt uit Tabel 28 geven vrijwel alle cliënten aan dat ze het eens of
helemaal eens zijn met de eerste stelling, maar met de tweede stelling zijn de
cliënten het vrijwel steeds oneens.
Tabel 28 : Evaluatie van het OCMW
Voormeting
Helemaal eens
of eens
N
%
42
85,7%
In het algemeen behandelt het OCMW me op
een eerlijke manier.
De steun die ik nu ontvang van het OCMW is
7
16,7%
voldoende aangepast volgens mijn situatie.

Nameting
Helemaal eens
of eens
N
%
25
92,6%
1

7,1%

A. Evaluatie van het OCMW op T0
Er is een significant verschil tussen de cliënten uit de conditie die REMI–steun
zullen ontvangen en de cliënten die geen extra steun ontvangen voor aanvang van
het experiment, op T0. De cliënten uit de conditie waar REMI-steun zal gegeven
worden, voelen zich iets minder eerlijk behandeld (M = 3.91, SD = 1.20) door het
OCMW in vergelijking met de cliënten die geen extra steun zullen ontvangen (M=
4.54, SD = .65), F(1, 47) = 5.31, p<.05. De gemiddelde score voor
uitkomstrechtvaardigheid is niet merkelijk verschillend tussen de twee condities.
B. Evaluatie van het OCMW op T1
Zes maanden na aanvang van het experiment zien we geen significant verschil in
de mate waarin de respondenten ervaren dat het OCMW hen eerlijk behandelt en
de mate waarin men de steun aangepast vindt aan de eigen situatie.
C. Verandering in de evaluatie van het OCMW tussen T0 en T1
Er is geen significante evolutie op te merken tussen T0 en T1, noch is er een
significante interactie met de conditie vast te stellen.

23

Deze cijfers dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omdat de originele
antwoorden van de respondenten niet eenduidig te interpreteren waren.
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2.7. Evaluatie van de cursus
Tijdens de tussentijdse meting werd ook gepolst naar de beoordeling door de
deelnemers van de budgetteringscursus.
Tabel 29 : Evaluatie van de cursus - algemeen

De cursus vond ik nuttig
Ik zou in de toekomst een gelijkaardige cursus
willen volgen indien mogelijk
Ik zou deze cursus aanraden aan anderen
Dankzij de cursus heb ik geld kunnen besparen
Dankzij de cursus voel ik me beter
Dankzij de cursus kan ik nu goedkoper
boodschappen doen
Ik heb in de cursus dingen geleerd die ik zal
blijven gebruiken
Het is een goed idee dat iedereen die verhoogde
aanvullende financiële steun krijgt deze cursus
moet volgen.
Achteraf bekeken heb ik er veel aan gehad om
ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers

Tussenmeting
Helemaal eens of
eens
N
%
30
83.3%
30
83.3%

Nameting
Helemaal eens
of eens
N
%
24
85,7%
-

29
16
25
20

82.9%
45.7%
69.4%
55.6%

11
17

40,7%
60,7%

32

88.9%

20

71,4%

31

88.6%

-

-

-

22

78,6%

Zes maanden na de cursus werden een aantal van deze zaken opnieuw bevraagd.
De frasering was anders (bv. “Achteraf bekeken vond ik de cursus nuttig”), en ook
niet alle items werden opnieuw afgenomen, vandaar dat voor niet elk item in
Tabel 29 een nameting wordt genoteerd. Omdat cursisten vaak zelf aangaven dat
ze er veel aan hadden om hun ervaringen te delen met lotgenoten en om de
verhalen van hun mede-cursisten te horen, hebben we op T1 ook een extra item
afgenomen dat hiernaar peilde.
Meer specifiek zoomde de cursus in op het aanleren en trainen van een aantal
vaardigheden. De mate waarin de cursisten ervoeren iets bijgeleerd te hebben, is
terug te vinden in Tabel 30.
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Tabel 30 : Beoordeling van de budgetteringscursus.
Tussenmeting
Helemaal eens of
eens
N
%
Ik heb veel bijgeleerd over het plannen van uitgaven (les 2,
24
68.6%
o.a. gebruik van weekplanner)
Ik ben van plan om hetgeen ik geleerd heb over het
27
79.4%
plannen van uitgaven te gebruiken
Ik heb veel bijgeleerd over administratie en het ordenen
25
71.4%
van papieren (les 3)
Ik ben van plan om hetgeen ik geleerd heb over
28
82.4%
administratie en het ordenen van papieren te gebruiken
Ik heb veel bijgeleerd over boodschappen doen (les 4).
24
66.7%
Ik ben van plan om hetgeen ik geleerd heb over
26
74.3%
boodschappen te gebruiken.
Ik heb veel bijgeleerd over sparen, besparen en lenen (les
23
63.9%
5)
Ik ben van plan om hetgeen ik geleerd heb over sparen,
28
80.0%
besparen en lenen te gebruiken.
Zes maanden na aanvang van de cursus peilden we opnieuw in hoeverre men in de
cursus iets bijgeleerd had over de diverse onderwerpen. Voor elk onderwerp geeft
ongeveer de helft van de respondenten aan dat zij dit, dankzij de cursus, nu beter
kunnen of doen dan vroeger. Enkel over leningen geven een aantal mensen aan dat
zij hier nu slechter dan vroeger over nadenken, maar het is mogelijk dat hier
bedoeld wordt dat zij, in vergelijking met voor de cursus, een negatiever beeld
hebben over leningen (‘ik denk slechter over leningen’).
Tabel 31: Overzicht van de impact van wat men in de cursus geleerd heeft
Dankzij de cursus
… plan ik mijn uitgaven
… kan ik mijn administratie en papieren op orde houden
… doe ik mijn boodschappen
…spaar en bespaar ik
…denk ik na over leningen

T1
Beter dan vroeger
N
%
13
48,1%
16
59,3%
15
55,6%
13
48,1%
8
36,4%

A. Evaluatie van de cursus op T0+5w
Cliënten in de conditie waar men REMI-steun ontving, vonden de cursus significant
nuttiger (M= 4.69, SD = .48) dan cliënten in de conditie waarin geen REMI-steun
werd toegekend (M= 4.10, SD= .85), F(1, 34) = 6.05, p<.05. Voor de overige
beoordelingen verschilden de condities niet significant van elkaar.
Er is geen verschil tussen deelnemers in beide condities in evaluatie van de
nuttigheid van de specifieke onderdelen van de budgetteringscursus.
B. Evaluatie van de cursus op T1
Er bleken geen duidelijke verschillen in de evaluatie van de cursus op T1 tussen
cliënten die wel of geen REMI-steun ontvingen, noch algemeen, noch voor wat men
specifiek geleerd heeft.
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C. Evaluatie van de cursus : veranderingen tussen T0+5w en T1
Wanneer we voor de items die zowel op de tussentijdse meting (direct na afloop
van de cursus) als zes maanden na aanvang van het experiment werden afgenomen
de evolutie bekijken, kunnen we de volgende bevindingen noteren.
Cliënten die REMI-steun ontvangen, beoordelen de cursus significant minder nuttig
(M = 4.36, SD = .50) zes maanden na aanvang van de studie, dus op langere termijn
dan wanneer ze net de cursus afgerond hebben (M = 4.64, SD = .51). Cliënten die
geen REMI-steun ontvingen, vertonen geen duidelijke evolutie in hun beoordeling
van de cursus, F(1,21) = 3.00, p<.10.
De cursus lijkt een uitgesteld effect te hebben op de vaardigheden van de cliënten
om goedkoper boodschappen te doen: deze zijn significant hoger zes maanden na
aanvang van het experiment (M = 3.78, SD = .95) dan meteen na afloop van de
cursus (M = 3.48, SD = 1.16), F(1,22) = 3.64, p<.07.
2.8. Samenvatting bevindingen cliënten
In totaal waren vijftig cliënten betrokken in de voormeting (T0; tijdens de eerste
cursusbijeenkomst), waarvan 26 cliënten aanvullende steun ontvingen volgens de
regeling geldend in hun OCMW, en 24 cliënten AFS ontvingen die berekend was met
REMI. In totaal vulden 36 cliënten ook de tussenmeting in die werd afgenomen
tijdens de laatste cursusbijeenkomst, vijf weken na de voormeting (T0+5w). De
nameting ging door in het kader van een nazorgsessie ongeveer zes maanden na
aanvang van het experiment. Hierbij bereikten we slechts 28 cliënten, wat maakt
dat de analyses en bevindingen noodgedwongen vrij beperkt bleven.
Met betrekking tot het algemeen profiel van de deelnemers zijn deze overwegend
vrouwelijk, met een of meerdere kinderen, gemiddeld ongeveer 45 jaar oud en
reeds vijf jaar OCMW-cliënt. De grootste groep deelnemers bezit een diploma
middelbaar onderwijs, is bij het OCMW in budgetbeheer, budgetbegeleiding of
collectieve schuldenregeling en de grootste groep ontvangt een leefloon. Ondanks
de vraag tot ‘random’ selectie van de cliënten, bestaan er toch verschillen tussen
de groep cliënten die AFS ontvangt op het niveau van de referentiebudgetten en
de groep die de gebruikelijke AFS van het eigen OCMW ontvangt. De groep die
REMI-steun ontvangt is, in vergelijking met de groep die geen REMI-steun ontvangt,
gemiddeld jonger, bijgevolg ook minder lang cliënt bij het OCMW en vrijwel steeds
vrouwelijk.
Er werd een reeks indicatoren gemeten om zicht te krijgen op het algemeen
welzijn van de cliënten, financieel gedrag en de financiële competenties, de
gezondheid van de cliënten, een evaluatie van het OCMW en een evaluatie van de
aangeboden interventie (budgetteringscursus). Hieronder vatten we de resultaten
hierrond beknopt weer.
Ten eerste bleek dat de groepen cliënten die wel of geen REMI-steun zouden
ontvangen al bij aanvang van het experiment op een aantal indicatoren significant
verschillend scoorden. De cliënten die in het vervolg van de studie aangepaste
financiële steun zouden ontvangen op het niveau van de referentiebudgetten uit
REMI, bleken in vergelijking met de cliënten waar niets werd gewijzigd aan hun
financiële steun, gemiddeld een lagere zelfwaardering te hebben, minder te
geloven in hun mogelijkheden om problemen aan te pakken, minder optimistisch
te zijn en minder sociale ondersteuning te ervaren. Het lijkt er dus op dat in de
experimentele conditie cliënten met een iets ‘zwakker’ profiel zaten dan in de
andere conditie. Personen die in het kader van dit experiment REMI-steun zullen
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ontvangen, geven bij aanvang van het onderzoek ook aan minder goed te kunnen
rondkomen, terwijl ze tegelijk wel significant meer een langetermijnperspectief
op financiën hanteren in vergelijking met cliënten die geen REMI-steun zullen
ontvangen. Gezien deze verschillen in de uitgangssituatie moeten we niet enkel
kijken naar verschillen tussen de condities op T1 (zes maanden na de start van de
interventie) maar vooral kijken naar de evoluties tussen de metingen die op T0 en
T1 gebeurden, omdat we hierbij rekening houden met de uitgangssituaties van de
deelnemers.
Wanneer we de gegevens op het vlak van algemeen welzijn van de voormeting en
de nameting vergelijken voor zowel de controleconditie als de experimentele
conditie, zien we een kleine maar gunstige evolutie op het vlak van self-efficacy het vertrouwen in de eigen mogelijkheden om problemen aan te pakken - en op
het vlak van optimisme. Deze verschuivingen staan los van het al of niet toekennen
van aanvullende financiële steun op het niveau van de referentiebudgetten.
Ongeveer een derde van de cliënten rapporteert dat ze een vooruitgang ervaren op
het vlak van algemeen welzijn tussen de voor- en nameting, en ook de
maatschappelijk werkers geven aan dat ongeveer een derde van hun cliënten
vooruitgang boekte op diverse terreinen van algemeen welzijn. Ook bleek dat de
cliënten die geen REMI-steun ontvingen (de controleconditie) zelf rapporteren
meer in zich te geloven in vergelijking met een half jaar eerder, vergeleken met
cliënten uit de experimentele conditie die wel REMI-steun ontvingen. Parallel
hiermee zien we dat de inschatting van vooruitgang op sociaal vlak, op het vlak
van welzijn en toekomstingesteldheid door de maatschappelijk werkers ook sterker
is bij cliënten die geen REMI-steun ontvingen dan bij cliënten die wel REMI-steun
ontvingen. Hierbij mag niet worden vergeten dat de uitgangssituatie tussen de
twee condities bij aanvang reeds verschillend was en dat in de conditie zonder
extra REMI-steun iets ‘sterkere’ cliënten aan de studie leken deel te nemen.
Maatschappelijk werkers ervaren bovendien ook meer vooruitgang bij cliënten die
vaker naar de cursus kwamen.
Op het vlak van sociale en andere gezondheid blijkt de uitgangssituatie van de
respondenten op een aantal indicatoren die werden overgenomen uit de
Gezondheidsenquête, sterk te verschillen met het algemeen beeld van de
Belgische of Vlaamse populatie. Zo ervaren aanzienlijk meer respondenten in ons
onderzoek hun sociaal contact als onbevredigend en ervaart een veel grotere
groep weinig ondersteuning vanuit zijn/haar sociaal netwerk in vergelijking met de
gemiddelde Belgische of Vlaamse populatie. De respondenten in onze studie
rapporteren ook een aanzienlijk slechtere subjectieve gezondheid en een groter
uitstel van medische consumptie in vergelijking met een referentiepopulatie. Voor
deze indicatoren vallen er geen duidelijke evoluties te noteren tussen de voor- en
nameting, noch een effect van conditie.
Met betrekking tot de financiële indicatoren zien we dat bij aanvang van de studie
hooguit een kwart van de deelnemers in dit onderzoek geld opzij (kan) zet(ten),
maar dat de grootste groep wel een positieve schuldevolutie rapporteert. Tegelijk
zien we ook dat de meerderheid van de respondenten ‘gezond financieel gedrag’
vertoont, vertrouwen heeft in de eigen vaardigheden om met geld om te gaan en
een sterk inzicht rapporteert in de eigen uitgaven. Desondanks geeft slechts een
derde aan bij te houden waar het geld naartoe gaat. Ook weet een meerderheid
dat het de eigen verantwoordelijkheid is om geldzaken in de hand te houden, maar
slechts een derde geeft aan dat dit effectief zo is. De meerderheid van de
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deelnemers geeft aan geld te kort te komen om autonoom, waardig of gezond te
leven. Een belangrijke vaststelling is toch wel dat het gerapporteerde spaargedrag
aanzienlijk toenam tussen de voormeting en de nameting, maar deze stijging bleek
niet te verschillen tussen de condities. In de conditie waar respondenten
bijkomende financiële steun ontvingen, werd er ook een gunstigere schuldafbouw
gerapporteerd dan in de andere conditie; vermoedelijk omdat een deel van het
extra geld werd gebruikt om schulden (versneld) af te betalen. Voor alle andere
financiële indicatoren (financiële attitudes, gedrag, locus of control en zelf
gerapporteerde administratieve vaardigheden) vallen er geen duidelijke evoluties
of effecten van conditie vast te stellen.
Meteen na afloop van de budgetteringscursus blijken de deelnemers bijzonder
positief hierover: zowel de globale evaluatie als de beoordeling van de
afzonderlijke lessen worden zeer goed ingeschat. Enkel met de uitspraak ‘dankzij
deze cursus heb ik geld kunnen besparen’ kan op minder bijval rekenen. Ook zes
maanden later zijn de deelnemers nog steeds positief over de cursus. Tijdens deze
nameting geeft ook ongeveer de helft van de respondenten aan dat zij, dankzij de
cursus, nu beter uitgaven plannen, administratie bijhouden, boodschappen doen
en besparen. Meteen na afloop vonden cliënten die REMI-steun ontvingen de cursus
nuttiger dan cliënten die geen REMI-steun ontvingen. Wanneer zes maand later
opnieuw gepeild wordt naar de ervaring van de cursus, bleek dit verschil tussen de
condities verdwenen, omdat cliënten uit de conditie met REMI-steun een
duidelijke daling vertonen in hun evaluatie tussen de twee meetmomenten.
Tenslotte zien we ook dat de cursus een uitgesteld effect heeft op de
vaardigheden van de cliënten om goedkoper boodschappen te doen: deze zijn
hoger zes maanden na aanvang van het experiment dan meteen na afloop van de
cursus.
Globaal zien we dus dat de cliënten uit de twee condities bij aanvang reeds op een
aantal vlakken van elkaar verschilden, en dat in een aantal gevallen deze
verschillen ook zichtbaar zijn wanneer we enkel de gegevens uit de nameting
analyseren. Daarom wordt vooral gefocust op het rapporteren van de evoluties
tussen T0 en T1, en nagegaan in hoeverre deze evolutie verschillend is in de beide
condities. Er zijn een (beperkt) aantal evoluties op te merken tussen T0 en T1, die
zowel bij deelnemers in de experimentele conditie als de controleconditie
voorkomen. Dat we slechts voor enkele indicatoren duidelijke veranderingen
vinden, heeft ook deels te maken met het feit dat deze evoluties al erg groot
moeten zijn om een niveau van conventionele statistische significantie te
bereiken. Er blijkt een gunstige evolutie voor self-efficacy (het vertrouwen in de
eigen mogelijkheden om problemen aan te pakken), optimisme en er wordt meer
gespaard. De deelnemers zijn ook bijzonder positief over de effecten die de cursus
volgens hen had en ongeveer een derde rapporteerde vooruitgang op diverse
terreinen (een bevinding die gestaafd werd door de percepties van de
maatschappelijk werkers). In hoeverre deze positieve evoluties toe te schrijven
zijn aan het volgen van een budgetteringscursus, deelname aan een studie en de
bijhorende aandacht of eenvoudigweg het verstrijken van de tijd kan niet met
zekerheid worden gezegd, omdat we niet kunnen vergelijken met een
controlegroep die geen cursus volgde. Het feit dat maatschappelijk werkers meer
vooruitgang rapporteren voor deelnemers die vaker naar de cursus kwamen,
suggereert wel dat het volgen van de cursus positieve gevolgen had. Specifiek voor
het al of niet toekennen van REMI-steun op het niveau van de referentiebudgetten
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zien we dat er in de experimentele conditie een gunstigere schuldafbouw wordt
gerapporteerd dan in de andere conditie. Daarnaast bleken er vooral verschillen
tussen de condities in de inschatting van vooruitgang zoals die door de
maatschappelijk werkers werd gemaakt (waarbij deelnemers in de conditie met
REMI-steun minder vooruitgang bleken te hebben gemaakt), maar hierbij wordt
geen rekening gehouden met de verschillende uitgangspositie van de respondenten
uit de twee condities.
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3. Resultaten voor de maatschappelijk werkers
3.1. Demografische gegevens
Verspreid over de verschillende OCMW’s namen in totaal een twintigtal
maatschappelijk werkers deel aan het onderzoek. Het gaat dan vooral over de
maatschappelijk werkers die de cliënten begeleiden die aan het experiment
deelnamen. In de nameting werden ook enkele maatschappelijk werkers betrokken
die niet aan de voormeting deelnamen, omdat zij gedurende de zes maanden die
het experiment duurde de begeleiding van cliënten hadden overgenomen.
Tabel 32: Maatschappelijk werkers per deelnemend OCMW
OCMW
T0 = Voormeting
T1 = Nameting
N

N

A

3

3

B

5

3

C

4

4

D

4

4

E

3

3

F

3

3

Totaal

22

20

In Tabel 33 worden de belangrijkste demografische kenmerken van de
deelnemende maatschappelijk werkers op T0 gepresenteerd.
Tabel 33: Kenmerken van de maatschappelijk werkers op T0
T0
Aandeel mannelijke respondenten

4.5%

Gemiddelde leeftijd

36.91

SD leeftijd
Gemiddelde anciënniteit sociale dienst

13.32

SD anciënniteit sociale Dienst

7.43

Gemiddelde anciënniteit OCMW

13.59

SD anciënniteit OCMW

56

7.69

7.40

Begeleiding van cliënten met schulden

77.3%

Begeleiding van cliënten zonder schulden

68.2%

3.2. Werking OCMW
3.2.1. Systematische screening dossiers naar het recht op aanvullende
financiële steun
Van de 22 respondenten die de voormeting invulden, geven zes maatschappelijk
werkers aan dat er voor alle langlopende dossiers een routinematige screening
gebeurt op het recht op aanvullende financiële steun. De overige respondenten
geven aan dat dit niet gebeurt in hun OCMW. Opvallend is dat voor één OCMW alle
maatschappelijk werkers aangeven deze screening systematisch uit te voeren,
terwijl in een ander OCMW enkele maatschappelijk werkers aangeven van wel en
de overige zeggen van niet.
3.2.2. Opleggen van voorwaarden
Aan de maatschappelijk werkers werd gevraagd of er voorwaarden zijn verbonden
aan het uitkeren van financiële steun in hun OCMW. Tabel 34 geeft het aantal
respondenten (en de overeenkomstige percentages) weer dat bevestigend
antwoordde. Bijna alle maatschappelijk werkers geven aan dat arbeidsbereidheid
en betaalbare huisvesting (i.e. minstens het zoeken naar een betaalbare woning of
het inschrijven in een sociale huisvestingsmaatschappij) als voorwaarden worden
opgelegd bij het uitkeren van AFS. Ook het verplicht in budgetbeheer of
begeleiding gaan, wordt volgens een meerderheid van de maatschappelijk werkers
opgelegd aan cliënten die financiële hulp ontvangen. Het volgen van cursussen
inzake budgetmanagement of een cursus waarin wordt gewerkt aan attitudewijzing
of gedragsveranderingen wordt slechts volgens een minderheid van de
maatschappelijk werkers als voorwaarden opgelegd aan het ontvangen van
financiële steun.
Tabel 34: Voorwaarden aan het uitkeren van aanvullende financiële steun
T0
N
%
Arbeidsbereidheid
21
95,5%
Betaalbare huisvesting
17
77,3%
Verplicht budgetbeheer
14
63,6%
Verplicht budgetbegeleiding
11
50,0%
Volgen cursus budgetteren
2
9,1%
Volgen van cursus waarin gewerkt wordt
aan attitude/of gedragsverandering
2
9,1%
3.2.3. Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden
De maatschappelijk werkers gaven in de vragenlijsten ook aan in hoeverre ze elk
van deze voorwaarden nuttig vinden. Tabel 35 toont dat een grote meerderheid
van de respondenten aangeeft dat ‘arbeidsbereidheid/bereidheid om werk te
zoeken’ en ‘inschrijven in huisvestingsmaatschappij/op zoek naar betaalbare
woning’ nuttige maatregelen zijn. Daarentegen vindt nog niet de helft van de
maatschappelijk werkers het nuttig om cliënten te verplichten in budgetbeheer of
budgetbegeleiding te komen bij het OCMW als voorwaarde voor het verkrijgen
vaan aanvullende steun. Het volgen van een budgetteringscursus of een cursus
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rond gedrags- of attitudeverandering wordt door ongeveer de helft nuttig
gevonden.
Tabel 35: Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden
T0
T1
Wel of helemaal
Wel of helemaal
wel nuttig
wel nuttig
N
Arbeidsbereidheid
Huisvesting
Verplicht budgetbeheer
Verplicht budgetbegeleiding
Volgen cursus budgetteren
Volgen van cursus waarin gewerkt
wordt aan attitude/of
gedragsverandering

%

N

%

20
21
10
8

90,9%
95,5%
45,5%
38,1%

18
15
6
4

94,7%
78,9%
35,3%
25,0%

13

68,4%

7

43,8%

11

57,9%

7

46,7%

Maatschappelijk werkers blijken ook significant positiever te staan tegenover de
nuttigheid van het verplicht volgen van een cursus budgetteren (M= 3.83, SD = .84)
of andere cursus (M = 3.64, SD= .67) voor aanvang van het experiment, dan in
vergelijking met hun mening na afloop (zes maanden na de start van het
experiment) (M = 3.17, SD = .94 en M = 3.09, SD = 1.04), F(1,11) =3.52, p<.10 en
F(1,10) = 6.92, p<.05.
3.3. Inschatting van aanvullende financiële steun
3.3.1. Huidige AFS
Zowel op T0 als T1 werden twee cases aan de maatschappelijk werkers
24
voorgelegd , met de vraag aan te geven (1) hoeveel aanvullende financiële steun
nu zou worden toegekend binnen het eigen OCMW en (2) hoeveel aanvullende
financiële steun volgens de eigen inschatting van de maatschappelijk werker nodig
zou zijn om menswaardig te kunnen leven. Door de vele tekstmatige nuances of
verklaringen van de maatschappelijk werkers, is het niet eenvoudig om deze
gegevens cijfermatig te analyseren. Genoteerde nuances hebben bijvoorbeeld
betrekking op materiële steun die wordt toegekend (koelkast, wasmachine…), op
de invloed die een mogelijke tewerkstelling via artikel 60 heeft op de hoogte van
de steun, toelagen die specifiek bedoeld zijn om een bepaalde uitgave te dekken
(huurtoelage, energietoelage, lidmaatschap van een sportclub, sociale
kruidenier…) of op de terugvorderbaarheid van steun. Er wordt zeer sterk
benadrukt dat de steun afhankelijk zal zijn van de specifieke cliëntsituatie. In
deze paragraaf staan we niet stil bij deze nuances en geven we evenwel een
overzicht van de gegevens uit de voormeting.

24

Zie vragenlijst in bijlage
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Dezelfde cases werden voorgelegd aan de maatschappelijk werkers in de
vragenlijst die werd afgenomen ongeveer zes maanden na aanvang van het
experiment. Uit de vragenlijsten bleek echter dat de maatschappelijk werkers
deze case niet steeds opnieuw (ernstig) invulden, waarschijnlijk omdat zij dit als
een onnodige herhaling ervoeren. Daarom rapporteren we vooral de gegevens uit
de eerste meting.
Een eerste opvallende bevinding is dat de hoeveelheid AFS die iemand ontvangt
sterk afhankelijk is van de woonplaats of plaats waar de steun wordt aangevraagd.
Als we gemiddelden per OCMW bekijken (zie kolom Avg in Tabel 36), zien we dat
de alleenstaande cliënt uit de eerste voorgelegde case in één OCMW gemiddeld 27
euro zou ontvangen, terwijl in het meest ‘royale’ OCMW deze persoon tot 150 euro
steun zou krijgen. Voor het gezin met kinderen uit de tweede case loopt het
verschil nog verder op, hier bedraagt volgens de maatschappelijk werkers de
toegekende AFS tussen 47 en 400 euro.
Een tweede bevinding is dat er binnen OCMW’s ook nog spreiding voorkomt tussen
de vermelde bedragen. Een derde constatatie is dat als we, over de
maatschappelijk werkers en OCMW’s heen, kijken naar de gemiddelde hulp die de
twee fictieve cliënten zouden ontvangen, dit bedrag aanzienlijk lager ligt dan
volgens REMI nodig zou zijn. Zo krijgt de alleenstaande steunvrager uit case 1
gemiddeld 74 euro waar volgens REMI 241 euro zou nodig zijn, en het gezin uit
case 2 ontvangt gemiddeld 119 euro terwijl er volgens REMI 514 euro nodig is 25.
Tabel 36: Huidige toegekende financiële
T0
OCMW
Case 1: nu toegekend
Avg
SD
Min
Max
N
A
50
.
50
50
1
B
81
38
25
100
4
C
88
0
88
88
4
D
50
0
50
50
3
E
27
26
0
51
3
F
150
71
100
200
2
TOTAAL
74
45
0
200
17

steun, case 1 en case 2 op T0
T0
Case 2: nu toegekend
Avg
SD
Min
Max
N
140
.
140
140
1
110
20
100
140
4
151
16
140
162
2
82
3
80
85
3
47
81
0
140
3
400
.
400
400
1
119
95
0
400
14

Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag dat een individuele
maatschappelijk werker invulde

25

Dezelfde drie vaststellingen deden we in een eerder onderzoek naar de effectiviteit van de
referentiebudgetten in de context van OCMW dienstverlening ( Cornelis, I., Peeters, N., Reynaert,
J.-F., Thijs, P., Casman, M.-T., Nisen, L., & Storms, B. (2012). REMI: referentiebudgetten voor
een menswaardig inkomen. Een webapplicatie. Geel/luik: cebud/Socio-demografisch panel.)
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3.3.2. Hoeveel aanvullende financiële steun is er nodig?
Naast een inschatting van hoeveel AFS de twee cliëntsituaties op dit moment in
het eigen OCMW zouden ontvangen werd ook aan de respondenten gevraagd welk
bedrag aan AFS volgens hun eigen inschatting nodig zou zijn om menswaardig te
leven. Tabel 37 geeft de gemiddelde bedragen weer die door de maatschappelijk
werkers in elk OCMW werden vermeld. Ook hier is een aanzienlijke variatie op te
merken tussen de verschillende OCMW’s. Zo zien we dat de gemiddelde inschatting
over de benodigde steun om menswaardig te kunnen leven tussen de verschillende
OCMW’s tot ongeveer 230 euro kan verschillen voor de alleenstaande cliënt (case
1) en tot ongeveer 300 euro voor het gezin met kinderen (case 2).
Niet alleen tussen de verschillende OCMW’s, maar ook binnen de OCMW’s zelf zien
we spreiding in de gegeven antwoorden. Daarnaast zien we ook dat de bedragen
die volgens de maatschappelijk werkers nodig zijn om menswaardig te leven, nog
steeds onder de bedragen vallen die volgens referentiebudgetten nodig zijn om
menswaardig te kunnen leven.
Tabel 37: Aanvullende financiële steun nodig
op T0
T0
OCMW
Case 1: nodige AFS
Avg
SD
Min
Max
N
A
110
21
95
125
2
B
35
10
30
50
4
C
137
55
100
200
3
D
233
58
200
300
3
E
117
58
50
150
3
F
264
110
140
351
3
TOTAAL
145
98
30
351
18

om menswaardig te kunnen leven

Avg
345
138
357
400
180
427
296

T0
Case 2: nodige AFS
SD
Min
Max
219
190
500
75
50
200
90
270
450
200
200
600
35
140
200
316
80
700
188
50
700

N
2
4
3
3
3
3
18

Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag dat een individuele
maatschappelijk werker invulde

Om na te gaan in hoeverre er een zekere mate van aanpassing plaatsvindt wanneer
maatschappelijk werkers kennis hebben gemaakt met de referentiebudgetten voor
menswaardig leven en REMI, werd in de nameting dezelfde vraag voorgelegd aan
de maatschappelijk werkers. Wanneer we deze gegevens via repeated measures
analyses bekijken (waarbij de antwoorden van dezelfde elf maatschappelijk
werkers op de voor- en nameting worden vergeleken), zien we geen significante
verschillen in de inschatting van de nodige AFS voor de alleenstaande cliënt (case
1), en een lichte maar niet-significante stijging in het bedrag dat ze nodig achten
om menswaardig te leven in het gezin met kinderen (case 2). Er is geen verschil in
de inschatting tussen OCMW’s die wel of geen bijkomende steun toekenden in het
kader van de experimentdeelname (en die waarschijnlijk dus intensiever met het
instrument REMI gewerkt hebben).
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3.4. Werkbeleving
3.4.1. Burn-out en bevlogenheid
De maatschappelijk werkers die aan het experiment deelnamen, vulden op T0 en
T1 enkele schalen in die peilden naar de mate van uitputting en engagement die
zij in hun werk ervaren. Zoals te zien is in
Tabel 38 en Tabel 39 voelen de deelnemende maatschappelijk werkers zich in het
algemeen in staat hun werk goed te doen (persoonlijke bekwaamheid) en ervaren
relatief weinig maatschappelijk werkers dat ze zich onpersoonlijk of onverschillig
opstellen tegenover de cliënten waarmee ze dagelijks werken (depersonalisatie).
Tabel 38: Burn-out : persoonlijke bekwaamheid
T0 (N=22)
T1 (N=20)
Nooit, sporadisch of af
Nooit, sporadisch
en toe
of af en toe
Persoonlijke bekwaamheid

N

%

N

%

0

0

1

5%

Tabel 39: Burn-out : depersonalisatie
T0 (N=22)
Regelmatig, dikwijls,
zeer dikwijls of altijd

Depersonalisatie

N

%

2

9.1%

T1 (N=20)
Regelmatig,
dikwijls, zeer
dikwijls of altijd
N
%
3

15%

Wanneer we het werkengagement van de respondenten van nabij bekijken zien we
dat de overgrote meerderheid zegt vaak energie te halen uit het werk (vitaliteit),
en toegewijd te zijn. Absorptie door het werk of het helemaal opgaan in het werk
wordt iets minder frequent gerapporteerd, maar komt toch nog steeds enkele
keren per maand voor bij de helft van de deelnemers.
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Tabel 40: Bevlogenheid
T0 (N=22)
Regelmatig, dikwijls, zeer
dikwijls of altijd

T1 (N=20)
Regelmatig,
dikwijls, zeer
dikwijls of altijd
N
%
16
80,0%

Vitaliteit

N
21

%
95,5%

Absorptie

18

81,8%

11

57,9%

Toewijding

22

100,0%

18

94,7%

Voor bevlogenheid kunnen we de gemiddelde scores van de maatschappelijk
werkers (weergegeven in Tabel 40) ook vergelijken met de normscores voor een
26
Nederlandse steekproef van meer dan 9000 werknemers . Hieruit blijkt dat, zowel
op T0 als T1, de scores van de deelnemende maatschappelijk werkers niet
significant afwijken van de gemiddelde score van deze vergelijkingsgroep op het
vlak van vitaliteit, absorptie en toewijding.
Tabel 41: Gemiddelde scores voor werkbeleving, T0 en T1
T0 (N=22)
T1 (N=20)

Burnout- persoonlijke bekwaamheid
Burnout- depersonalisatie
Bevlogenheid - Vitaliteit
Bevlogenheid - Absorptie
Bevlogenheid - Toewijding

M
4,08
1,19
3,83
3,44
3,95

SD
0,61
0,73
0,92
0,97
0,88

M
3,95
2,06
3,64
2,96
3,91

SD
0,82
0,54
0,97
1,18
0,82

Noot: vet = significant verschil tussen T0 en T1

Hoewel we niet direct een impact verwachten van deelname aan het experiment
op de mate van ervaren uitputting of engagement in het werk, hebben we aan de
hand van een repeated measures toch nagegaan in welk mate we evoluties konden
opmerken tussen de twee meetmomenten, en in hoeverre deze eventueel
beïnvloed werden door de experimentele conditie waarin het deelnemend OCMW
zich bevond (al of niet toekennen van steun tot op de hoogte van de
referentiebudgetten).
Voor enkele subschalen bleken er echter wel (rand)significante evoluties tussen de
meting op T0 en T1. Depersonalisatie was significant lager voor aanvang van het
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experiment dan zes maanden later, F(1,16) = 51.55, p<.05, terwijl vitaliteit en
absorptie een (rand)-significant daling vertonen, respectievelijk F(1,16) = 4.23,
p<.10 en F(1,15) = 6.86, p<.05. Voor absorptie merken we een randsignificante
interactie met conditie op, F(1,15) = 3.31, p<.10). Maatschappelijk werkers in
OCMW’s waarbij cliënten tijdelijk aanvullende financiële steun ontvingen ter
hoogte van de referentiebudgetten vertonen geen duidelijk daling in absorptie,
terwijl dit wel het geval is bij maatschappelijk werkers in OCMW’s die geen
bijkomende aanvullende financiële steun toekenden.
3.4.2. Begeleiding van cliënten met en zonder schulden: ervaren
effectiviteit en gebruik van budgeten en richtnormen
Ten slotte peilden we ook naar de ervaren effectiviteit in de dagelijkse
begeleiding van cliënten en het hanteren van richtbedragen (zoals de
referentiebudgetten) in de dagelijkse praktijk van begeleiding door
maatschappelijk werkers. De maatschappelijk werkers beantwoordden een reeks
items over hoe ze zelf hun begeleiding inrichten en hoe ze de effectiviteit van
deze begeleiding ervaren. De vragenlijst peilt ook naar het aantal dossiers - bijna
geen enkel dossier, een minderheid, ongeveer de helft, een meerderheid of bijna
alle dossiers - waarin de begeleide cliënten vooruitgang boeken, nieuwe inzichten
en vaardigheden opdoen, de begeleiding bepaalde problemen in de toekomst
voorkomt, de begeleiding weinig oplost van de daadwerkelijke problemen en de
cliënten bepaalde gedragsveranderingen vertonen door de begeleiding.
Elf maatschappelijk werkers geven in de meting voor aanvang van het experiment
aan dat ze zowel cliënten met als zonder schulden begeleiden, zes zeggen enkel
cliënten met schulden te begeleiden en 4 maatschappelijk werkers begeleiden
uitsluitend cliënten zonder schulden.
Zowel voor de begeleiding van cliënten met en zonder schulden gaven
maatschappelijk werkers in de meting op T0 aan in hoeverre zij de verschillende
uitspraken van toepassing achten op hun dossiers. Deze gegevens zijn terug te
vinden in Tabel 42. Voor wat betreft het hanteren van budgetoverzichten zien we
dat de overgrote meerderheid van de maatschappelijk werkers in de begeleiding
van cliënten met schulden gebruikmaakt van gedetailleerde budgetoverzichten. Bij
de begeleiding van cliënten zonder schulden is dat veel minder het geval. Dit
wordt bevestigd door een repeated measures analyse waaruit blijkt dat significant
meer dossiers van cliënten met schulden gebruikmaken van budgetoverzichten
(F(1,10)= 6.81, p<.05).
Referentiebedragen voor bepaalde uitgavenposten worden voor iets minder dan de
helft van de schulddossiers gebruikt in de begeleiding. Toch zien we dat voor
zowel de cliënten met als zonder schulden, meer dan de helft van de
maatschappelijk werkers aangeeft dit niet of ten hoogste voor een minderheid te
gebruiken.
Hoewel de maatschappelijk werkers op het eerste zicht iets minder positief lijken
te zijn over de effectiviteit van begeleiding van cliënten zonder schulden in
vergelijking met personen met schulden, blijken deze gemiddeld niet significant te
verschillen en zijn maatschappelijk werkers dus niet gemiddeld positiever over de
begeleiding van cliënten met schulden. Globaal zien we dat de overgrote
meerderheid van de maatschappelijk werkers meent dat hun begeleiding in
tenminste de helft van de dossiers leidt tot vooruitgang, nieuwe inzichten en
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vaardigheden, het voorkomen van problemen en bepaalde gedragsveranderingen
bij de cliënten.
Tabel 42: Begeleding van mensen met en zonder schulden op T0
Met
schulden
bijna geen
of een
minderheid

Zonder
schulden

ongeveer
de helft

een
meerderheid of
bijna alle

bijna geen
of een
minderheid

ongeveer
de helft

een
meerderheid of
bijna alle

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Tijdens de begeleiding
maak ik met de cliënt
gedetailleerde
budgetoverzichten

1

6%

2

12%

14

82%

5

33%

3

20%

7

47%

Tijdens de begeleiding
maak ik gebruik van
referentiebedragen/richt
-normen voor bepaalde
uitgavenposten

10

59%

0

0%

7

41%

8

53%

3

20%

4

27%

0

0%

8

47%

9

53%

0

0%

6

40%

9

60%

0

0%

7

41%

10

59%

1

7%

7

47%

7

47%

1

6%

9

53%

7

41%

2

13%

7

47%

6

40%

14

82%

3

18%

0

0%

9

64%

4

29%

1

7%

0

0%

12

71%

5

29%

2

13%

9

60%

4

27%

Mijn cliënten boeken
vooruitgang dankzij de
begeleiding
Ik ervaar dat mijn
cliënten nieuwe inzichten
en vaardigheden opdoen
in de begeleiding
Ik heb het idee dat ik
door de begeleiding
bepaalde problemen in
de toekomst zal kunnen
voorkomen
Het werk dat ik doe
samen met de cliënten
lost weinig op van de
daadwerkelijke
problemen
Ik ervaar dat mijn
cliënten door de
begeleiding bepaalde
gedragsveranderingen
vertonen

Daarnaast bekeken we ook de evolutie tussen voor- en nameting. We opteerden
ervoor om de vragen naar de subjectieve ervaring van de begeleiding van cliënten
met en zonder schulden te combineren om een zo groot mogelijke groep
maatschappelijk werkers te weerhouden. Dit betekent dat voor maatschappelijk
werkers die cliënten met en zonder schulden begeleiden, een gemiddelde werd
gemaakt van hun ervaring van de begeleiding van cliënten met schulden en van
cliënten zonder schulden. Voor de groep maatschappelijk werkers die enkel
cliënten met schulden begeleidt en de groep maatschappelijk werkers die enkel
cliënten zonder schulden begeleidt, hebben we de subjectieve ervaringsitems
genomen voor de begeleiding van de voor hun relevante groep. De vragen die
peilden naar hoe de maatschappelijk werker de effectiviteit van de begeleiding
ervaart (de zogenaamde subjectieve ervaren effectiviteit), hebben we
gecombineerd tot een enkele schaalscore. Hierbij werd de vraag ‘Het werk dat ik
doe samen met de cliënten lost weinig op van de daadwerkelijke problemen
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(omgekeerd gescoord)’ weggelaten omdat deze onvoldoende samenhing met de
andere vragen.
Er blijkt een randsignificante daling te zijn in de globale subjectieve ervaren
effectiviteit van de individuele begeleiding tussen T0 (M = 3.48, SD = .42) en T1
(M= 3.03, SD = .71), F(1,14) = 3.80, p<.10) . Dit is vooral toe te schrijven aan een
daling in de gemiddelde score tussen beide meetmomenten voor de mate waarin
maatschappelijk werkers ervaren dat hun begeleiding bijdraagt aan nieuwe
inzichten bij de cliënt. Er zijn geen duidelijke effecten van conditie (al dan niet
verhogen van de financiële steun van cliënten tot de hoogte van
referentiebudgetten) op te merken in de evolutie van ervaren effectiviteit.
Tabel 43: Gemiddelden voor de subjectieve ervaren effectiviteit van de
begeleiding
T0
T1
M

SD

M

SD

N

Vooruitgang

3.73

.75

3.30

.99

15

Nieuwe inzichten

3.57

.50

3.03

.77

15

Problemen voorkomen

3.33

.59

2.93

.78

15

Weinig problemen oplossen*

3.90

.63

3.57

.73

15

Gedragsverandering
Totaal: ervaren effectiviteit
begeleiding (zowel mensen met als
zonder schulden)

3.27

.53

2.83

.79

15

3.48

.42

3.03

.71

15

Noot: vet: p<.10; * item gedraaid

3.5. Evaluatie van de cursus en deelname aan het experiment door de MW
Tenslotte willen we nog graag de maatschappelijk werkers zelf aan het woord
laten over de deelname van hun cliënten aan deze studie. De antwoorden zijn
terug te vinden in Tabel 44, geordend per deelnemend OCMW.
Globaal zien we dat de maatschappelijk werkers een aantal positieve punten
regelmatig aanhalen, maar tegelijk toch ook een aantal bedenkingen hebben bij
het project. Hieronder trachten we deze punten kort samen te vatten.
De maatschappelijk werkers waren positief over de budgetteringscursus en vooral
ook de groepshulpverlening, die de deelnemers toelaat ervaringen uit te wisselen
met lotgenoten en een eerste stap kan zijn in de afbouw van budgetbeheer en het
in eigen handen nemen van de financiën. Daarnaast wordt voor zo’n cursus ook
een zeker engagement van de cliënten gevraagd, wat als iets positief wordt gezien
maar tegelijk ook een nadeel vormt. Immers, alle –op papier gemotiveerdecliënten waren uitgenodigd voor de cursus budgetteren, maar de cursus bleek niet
voor iedere cliënt op een juist moment in het hulpverleningsproces te komen. Niet
elke cliënt bleek (bijgevolg) evengoed te motiveren om effectief deel te nemen.
Hierbij aansluitend gaven maatschappelijk werkers evenzeer aan dat de zwakkere
cliënten, die het meest nood hebben aan het aanleren van vaardigheden rond
budgetteren eerder afhaken, wat frustrerend werkt.
Met betrekking tot het instrument REMI ervaren de maatschappelijk werkers dit als
een handig en nuttig instrument om snel een duidelijk en gestructureerd zicht te
krijgen op de cliëntsituatie en als een houvast en leidraad in het aangaan van
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gesprekken met cliënten rond budgetteren. De maatschappelijk werkers geven
tegelijk ook aan dat de nodige vorming van maatschappelijk werkers dient te
gebeuren rond het gebruik van het instrument en dat nog bepaalde afspraken
binnen het OMCW gemaakt moeten worden om tot een eenduidige interpretatie te
komen. De vragen die hierover tijdens het onderzoek werden gesteld hebben ertoe
geleid om een lijst met ‘Frequently Asked Questions’ questions op te maken (zie
bijlage 6) Een laatste bezorgdheid die de maatschappelijk werkers uiten heeft
betrekking op het maatwerk dat ze wensen te leveren. Ze zijn ervoor beducht dat
de uit het instrument resulterende bedragen standaard aan iedereen
onvoorwaardelijk zouden worden toegekend. Een aantal onder hen is van mening
dat een intensieve begeleiding van cliënten op vlak van gedragsverandering vaak
meer noodzakelijk is dan het ‘blind’ verstrekken van aanvullende financiële steun
en meent tevens dat bij het verlenen van aanvullende financiële steun ook moet
worden gekeken naar de mogelijkheden die de cliënt zelf heeft om zijn/haar
leefsituatie te verbeteren. Ten slotte maakt ook een maatschappelijk werker
melding van een aantal bugs die nog in de applicatie zitten. Het betrof hier een
foute link naar een venster met extra uitleg, het niet in rekening brengen van de
ingevoerde uitgaven voor kinderopvang en een crash van het programma bij de
foutieve invoering van decimalen. Deze bugs werden ondertussen verholpen.
In drie van de zes OCMW’s werd de aanvullende financiële steun voor de duur van
het experiment aangepast aan de bedragen die volgens de referentiebudgetten
minimaal nodig zijn om menswaardig te kunnen leven. Hierbij hadden de
maatschappelijk werkers een gemengde ervaring. Enerzijds zien zij de financiële
ademruimte die wordt gegeven en de steun die de cliënten konden ontvangen
zonder dat er verantwoording hoefde te worden afgelegd als iets positief. Tegelijk
ervaren zij dat veel cliënten zelf nog veel sterker begeleid moeten worden om hun
verantwoordelijkheden te leren opnemen zodat het extra geld eerder wordt
gebruikt om belangrijke en noodzakelijke uitgaven te dekken. Daarnaast wordt
gewaarschuwd dat het geven van extra steun niet erg motiverend werkt om de
eigen situatie te veranderen en er wordt gewezen op de werkloosheidsval. Ten
slotte geven sommigen ook aan dat de financiële steun die bijkomend in het kader
van dit project werd toegekend vrij beperkt was, en dat er moeilijk kan worden
verwacht dat dit tot een verbetering van het welzijn van de cliënten zou leiden.
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Tabel 44: Opmerkingen maatschappelijk werkers
OCMW
A*
MW1

Positief dat ze deze steun gewoon ontvangen zonder elke maand hiervoor
een uitleg / verantwoording moeten te geven aan bestuur. Ze kunnen
vrij kiezen wat te doen met dit geld. Moeilijke er aan is dat de
“bewustwording van”, zicht op inkomsten en uitgaven, welke uitgaven
zijn belangrijk, wat kan ik laten liggen … dit een moeilijk iets blijft! Ze
zien het REMI-bedrag als een leuke extra, om leuke dingen te doen en
stellen deze dingen niet in vraag, ook al hebben ze veel meer uitgegeven
dan voorzien waardoor bv. de brandverzekering bijna 2 maanden niet
betaald werd!! Het normenbesef, de inkomsten-uitgavenbalans blijkt
vaak niet in evenwicht te zijn en ze zeggen dan “ach, we mogen toch
iets hebben”. Als blijkt dat er dan € 600 op een maand is uitgegeven
waarvoor ze niet meer weten waaraan, maar wel veel leuke dingen
hebben gedaan maar hierdoor de huur niet werd betaald … dan klopt het
plaatje niet. Je dient deze mensen heel intensief te begeleiden om echt
een correcte gedragsverandering te zien. Ik vrees dan ook dat het
gewoon geven van steun, zonder voorwaarden er aan gekoppeld, niet de
garantie geeft om een echt menswaardig bestaan te verzekeren. Ze
zullen hun ontspanning zeker wel gehad hebben, maar de stress blijft
want de facturen en of schulden worden vaak niet correct betaald omdat
ze meer uitgeven dan ze denken zodat de deurwaarders /
herinneringsbrieven toch blijven komen … Bv. mijn gezin ging al bijna
wekelijks op uitstap, nu hebben ze dit gewoon veel meer gedaan (met
het gedacht we hebben nu toch voldoende geld) waardoor zelfs de
betaling van de vaste facturen in het gedrang is gekomen! Ook al werd
hun heel duidelijk de jaarplanning uitgelegd, wisten ze wat de afspraken
van leefgelden en dergelijke waren…. Mijn ervaring blijft dat je mensen
toch dient aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, hun
draagkracht moet proberen te verruimen maar dat het heel kortzichtig is
om mensen een steun toe te kennen zodat ze op papier aan de norm van
menswaardig inkomen zitten. Ze hebben een heel intensieve begeleiding
nodig die hen aanzet tot positieve gedragsverandering… en net de
mensen die dit het meeste nodig hebben, zijn vaak de mensen die zich
hiertegen het hardste verzetten en moeilijk te overtuigen zijn.
Ik vind REMI een handig iets om je cliëntsituatie eens in door te nemen
en kijken wat het op financieel vlak zegt, maar dit instrument heeft
zeker nog zijn hiaten en is veel te onduidelijk om dit aan cliënten naar
voren te brengen! In mijn geval zaten er zelfs dossiers bij die volgens
REMI geen recht hadden maar wel degelijk steun van ons hebben
gekregen omdat ze zonder mazout ofzo zaten. Het mes snijdt dus ook
hier aan 2 kanten!! Vandaar dat ik pleit als leidraad te gebruiken maar
zeker niet als “de standaard” want dan zouden er ook mensen uit de
boot vallen die (al dan niet tijdelijk) onze hulp wel degelijk nodig
hebben en dus wel gebaat zijn bij niet enkel de standaardnorm te
hanteren maar ook individueel te bekijken!!
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MW2

MW3

B
MW1
MW2
C*
MW1

MW2

MW3
MW4
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- Gemis aan voorafgaande vorming voor de maatschappelijk werkers rond
gebruik van de applicatie
- Interpretatie van de REMI-applicatie: om tot eenvormig gebruik te
komen zijn goede afspraken heel belangrijk
- De voorkomende bugs in het systeem werkte vertragend waardoor dit
niet ten goede kwam van de motivatie van de maatschappelijk werkers
Het blijft een enorm moeilijke oefening om cliënten zelf hun
verantwoordelijkheid te laten opnemen en extra ondersteuning te bieden
(paternalisme), mensen zijn heel creatief in zelf oplossingen zoeken,
extra geld biedt niet steeds de oplossing
Enkele cliënten van mij hadden oorspronkelijk toegezegd om deel te
nemen, maar uiteindelijk hebben ze afgehaakt ondanks alle inspanningen
die ik heb geleverd om hen te overtuigen
Lijkt positief
Positief: bewustmaking van eigen gedrag, handelen, gevoelens,
werkwijze en invloed op de klant door de eerste vragenlijst van de
maatschappelijk assistent, positief is de cursus budgetteren ;
engagement van de klant wordt gevraagd en kan gebruikt worden bij
afbouw budgetbeheer en is ontmoetingsmoment spijtig dat de MW geen
inzage in cursusmateriaal gekregen heeft. Positief is ook dat het
berekeningsprogramma een leidraad kan zijn tijdens een budgetgesprek
met de klant, geeft houvast aan de MW, voor mij waren er te weinig
tussentijdse evaluaties en communicatie met de MW, hierdoor is er
tussen de MW en klant weinig gesproken over verloop, verbeteringen,
gevoelens, cursus,
Extra financiële steun mooi meegenomen maar volgens mij weinig
invloed op welbevinden cliënt, mensen schikken zich snel in extra
verkregen steun , extra fin steun/duw zal niet echt motivatie zijn om
aan eigen situatie te werken,
Positief: ervaring uitwisselen rond budget, bewustwording
Positief:
- het is een handig instrument om duidelijkheid te krijgen in de
financiële situatie van iemand en om zijn uitgave- en bestedingspatroon
duidelijk te krijgen. Ook geeft het een goed zicht van eventuele tekorten
en hoe moeilijk het is voor mensen om rond te komen.
- Je hebt een goede indicatie van het bedrag aanvullende steun. Dit was
voorheen onmogelijk.
Negatief:
- Je werkt enkel met kwantitatieve gegevens, niet met kwalitatieve
gegevens. Dit is voor mij een zeer groot minpunt. Wat de ene dan
willekeur noemt, is voor de andere zorg op maat. Voor mij is het
benaderen van een 64-jarige dame met een invaliditeitsuitkering anders
dan een jonge kerel van 22 jaar die leefloon krijgt en is het te
rechtvaardigen dat de dame meer financiële steun krijgt dan de jonge
kerel, omdat de dame niet de mogelijkheid heeft om haar inkomsten te
verhogen terwijl de jonge man dat theoretisch wel heeft.
- De werkloosheidsval is wat mij betreft een probleem. Door het

toekennen van bepaalde bedragen, zou iemand met aanvullende steun
meer voordelen en geld kunnen hebben dan iemand die tegen een
minimumloon voltijds gaat werken. Dat dit aan het minimumloon ligt is
voor mij een evidente zaak, maar het is een gegeven. Hierdoor ontneem
je mensen de motivatie om te werken en dat klopt in mijn ogen niet.
- De voorwaarden die wij koppelden aan de aanvullende steun waren te
beperkt en hebben niet geleid tot een structurele verbetering in hun
leefsituatie (tenzij financieel).
D
MW1
E*
MW1

MW2

MW3

F
MW1
MW2

Cliënten hebben er zelf niet veel over verteld aan mij. cliënt 1 was wel
blij met het project want verveelt zich thuis.
Cliënten brengen geen betalingsbewijzen binnen van daadwerkelijk
betaalde vaste kosten, het referentiebudget werd dan toegepast terwijl
dit een vertekend beeld geeft (bv. als zij helemaal niks betaald hebben)
Als maatschappelijk assistente voel ik te weinig betrokken bij dit project
en heb ik het gevoel dat het doel van het project en het effect van de
begeleiding met mijn cliënten niet is bereikt
Het is een nuttig en handig werkinstrument voor de maatschappelijk
assistenten. Het vergt wel de nodige begeleiding: zowel van de
maatschappelijk assistenten als van de doelgroep. De ervaring leert ons
dat velen datgene dat het OCMW bijstortte, zoals berekend via de
applicatie, opeisten. Zij zijn vaak van mening dat hen dit integraal
tegemoet komt. Hierdoor wordt er aan het doel voorbij gegaan. Het
kostte me soms enorm veel moeite om hen op andere gedachten te
brengen. De mensen waar IK over spreek, zijn dan wel mensen die
samenwerken met budgetbeheer. Soms had ik ook de indruk dat er extra
uitgaven gemaakt werden, bv. verhoogde uitgaven telefonie, mede
omdat ze wisten dat deze in het project zouden worden opgenomen en
ze daardoor van mening waren dat dit resulteerde in een hogere
tegemoetkoming/tussenkomst van het O.C.M.W
Positief: er wordt noodzakelijke ademruimte gecreëerd voor de cliënten
die in een vicieuze cirkel van armoede blijven.
Negatief: de cliënten moeten zelf geen inspanningen meer leveren om
een menswaardig bestaan te verkrijgen; dat zorgt ervoor dat cliënten
nog weinig gemotiveerd zullen zijn om betere inkomsten te zoeken
Positief: groepswerking, deelnemers vinden steun bij mekaar.
Struikelblok: deelnemers haken af, net zij die het meest nodig hebben,
nog niet rijp zijn voor veranderingen-> wekt frustratie op
Positief: groepskracht-netwerkopbouw, mensen die werken meer
bereiken (bv avondcursussen geven). mensen die het emotioneel zwaar
hebben (bv echtscheidingsproblemen) kunnen zich niet concentreren,
kunnen nog niet inzetten, ...

Noot: * = OCMW in de conditie waarbij aanvullende financiële steun tot niveau van
referentiebudgetten werd toegekend gedurende de duur van het experiment
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3.6. Samenvatting bevindingen maatschappelijk werkers
In dit onderzoek werd slechts een twintigtal maatschappelijk werkers betrokken,
wat maakt dat de steekproef waarop de gegevens geanalyseerd werd, beperkt is.
Dit zorgt ervoor dat enerzijds de kans op statistisch significante bevindingen vrij
klein is en tegelijk maakt dit ook dat de huidige steekproef zeker niet als een
representatief staal van de maatschappelijk werkers tewerkgesteld binnen de
sociale dienst van Vlaamse OCMW’s kan worden aanzien.
Van de zes deelnemende OCMW’s geven maatschappelijk werkers uit twee OCMW’s
aan dat langlopende dossiers systematisch worden gescreend op een eventueel
recht op aanvullende steun. De aanvullende steun in de meeste OCMW’s is ook
gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. De meeste gerapporteerde voorwaarden
zijn arbeidsbereidheid en het zoeken naar betaalbare huisvesting en dit wordt ook
door de overgrote meerderheid van de maatschappelijk werkers als nuttig
ingeschat. Daarnaast stelt ook iets meer dan de helft van de maatschappelijk
werkers dat cliënten verplicht in budgetbeheer of begeleiding moeten, hoewel
minder dan de helft van hen dat ook als nuttig aanziet. Het volgen van cursussen
wordt vrijwel nooit als voorwaarde opgelegd, hoewel dit door de maatschappelijk
werkers als zinvoller aanzien wordt dan het verplichte budgetbeheer of
begeleiding. Opvallend is ook dat maatschappelijk werkers tijdens de nameting de
nuttigheid van het volgen van cursussen beduidend lager inschatten dan voor de
start van de studie. Mogelijk hadden de maatschappelijk werkers voor de start van
de cursus bepaalde verwachtingen over veranderingen of verbeteringen die zij bij
de cliënten zouden kunnen opmerken die niet bewaarheid bleken, wat wordt
gereflecteerd in de lagere beoordeling van nuttigheid.
Om zicht te krijgen op de huidige AFS en eigen inschatting van wat nodig is om
menswaardig te leven, legden we aan de maatschappelijk werkers twee cases
voor. Wat betreft de huidige toekende AFS blijkt er zowel tussen OCMW’s als
tussen maatschappelijk werkers binnen OCMW’s heel wat variatie te bestaan. Het
gemiddeld bedrag dat zou worden toegekend, ligt daarnaast ook lager dan wat
volgens de referentiebudgetten nodig zou zijn om menswaardig te leven. Als we de
bedragen bekijken die volgens de maatschappelijk werkers nodig zouden zijn voor
de twee cliënten om menswaardig te leven, zien we opnieuw heel wat variatie
tussen OCMW’s en tussen maatschappelijk werkers binnen OCMW’s. Daarnaast zien
we ook dat de bedragen die volgens de maatschappelijk werkers nodig zijn om
menswaardig te leven, nog steeds onder de bedragen vallen die volgens
referentiebudgetten nodig zijn om menswaardig te kunnen leven.
Om na te gaan in hoeverre de ervaring van het kennismaken met de
referentiebudgetten en REMI deze inschatting heeft beïnvloed, werd de
verandering in inschatting tussen de voormeting en de nameting nagegaan. Hierbij
kwam een lichte maar niet-significante toename in het nodige bedrag voor een
gezin met kinderen naar voren.
De werkbeleving en ervaren effectiviteit van het eigen werk werd gemeten aan de
hand van verschillende indicatoren. Op het vlak van burn-out en bevlogenheid
lijken de deelnemers vrij gemiddeld te scoren en niet afwijkend van een staal van
de Nederlandse werkende bevolking. Tussen de twee meetmomenten valt wel een
negatieve evolutie op te merken: met name op het vlak van onpersoonlijker
omgaan met cliënten, vitaliteit en absorptie in het werk blijken de
maatschappelijk werkers het tijdens de nameting iets minder goed te doen dan
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tijdens de voormeting. Dit laatste was enkel het geval bij deelnemers in OCMW’s
waar geen bijkomende financiële steun werd toegekend.
Naast burn-out en bevlogenheid werd ook gepeild naar het gebruik van
budgetoverzichten en referentiebedragen in de huidige praktijk van het
begeleiden en werd aan de maatschappelijk werkers een subjectieve inschatting
gevraagd van deze begeleiding. Budgetoverzichten worden veel gebruikt bij de
begeleiding van cliënten met schulden, referentiebedragen worden globaal veel
minder gebruikt. Maatschappelijk werkers ervaren de effectiviteit van hun
begeleiding niet verschillend voor cliënten met of zonder schulden, maar
rapporteren wel een lagere effectiviteit op het moment van de nameting in
vergelijking met de voormeting. Dit verschil valt vooral toe te schrijven aan een
lagere inschatting van de effectiviteit van de begeleiding op het vlak van het
opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden. Waarom dit beduidend lager is zes
maanden na aanvang van het experiment in vergelijking met voor de start van het
experiment is niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat de maatschappelijk
werkers hadden verwacht dat de cliënten door het volgen van de
budgetteringscursus duidelijk vooruitgang zouden maken en deze nieuwe inzichten
in de begeleiding zichtbaar zouden zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
door deelname aan dit project de maatschappelijk werkers meer werden
geconfronteerd met bepaalde zaken bij hun cliënten die duidelijk maakten dat er
toch nog nood is aan vrij intensieve begeleiding omdat een aantal vaardigheden
inzake budgetteren en bijvoorbeeld omgaan met een tijdelijke verhoging van het
leefgeld niet echt verworven bleken te zijn.
Ten slotte bleek uit de bemerkingen en bedenkingen van de maatschappelijk
werkers over hun ervaring van deelname aan dit project dat men positief was over
de cursus budgetteren, het instrument REMI en het toekennen van aanvullende
financiële steun tot het niveau van de referentiebudgetten, maar dat men tegelijk
ook enkele bedenkingen had. De groepswerking van de budgetteringscursus werd
zeer positief geëvalueerd, maar tegelijk werd gewaarschuwd voor het afhaken van
zwakkere cliënten en het probleem om mensen te motiveren tot het volgen van de
cursus. REMI wordt beoordeeld als een nuttig en zinvol instrument, zowel om zicht
te krijgen op de cliëntsituatie maar ook als een houvast en leidraad in het aangaan
van gesprekken met cliënten rond budgetteren. Voorwaarde is dat het gebruik van
REMI gebeurt na voldoende vorming en dat de interpretatie van REMI niet gebeurt
zonder rekening te houden met individuele cliëntsituaties die minder
kwantificeerbaar zijn. Een menswaardig inkomen in de vorm van aanvullende
financiële steun op het niveau van de referentiebudgetten werd positief ingeschat
‘in theorie’, maar in de praktijk bleken heel wat maatschappelijk werkers toch van
mening dat cliënten zelf nog veel intensiever moeten worden begeleid om hun
verantwoordelijkheden te leren opnemen zodat het extra geld niet wordt
uitgegeven aan onnodige uitgaven, zodanig dat de extra financiële
tegemoetkoming ook wezenlijk verbetering zou opleveren in de situatie van hun
cliënten.
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4. Observatie door de groepsbegeleider van de
groepssessies ‘bewust omgaan met je geld’
In onderstaande paragraaf wordt stilgestaan bij de bevindingen van de begeleider
van de groepssessies. Het gaat om hierbij om de persoonlijke bevindingen van de
onderzoeker van Cebud die de groepsgerichte cursus organiseerde en uitvoerde.
Deze bevindingen zijn niet getest of kunnen niet wetenschappelijk worden
aangetoond, het betreft hier de persoonlijke inschatting van de begeleider zelf.
Er werden vijf sessies ingepland, bij voorkeur vijf weken na elkaar. De sessies
duurden telkens drie uur, en vonden plaats op een moment dat werd afgesproken
tussen het OCMW, de deelnemers en de begeleider. Ongeveer zes maanden na de
eerste sessie volgde een nazorgsessie. Het aantal deelnemers per sessie varieerde
van minimaal vier tot maximaal tien.
Zoals hierboven toegelicht behoorden de cliënten uit OCMW’s A, C en E tot de
experimentele groep: zij kregen gedurende de looptijd van het onderzoek een
bijpassing van hun inkomen tot op het niveau van de referentiebudgetten voor een
menswaardig inkomen. Toch moeten we hier als onderzoeker vermelden dat die
bijpassing niet altijd in handen van de deelnemer is terecht gekomen, of dat de
deelnemers niet autonoom mochten beslissen wat ze met dat geld wilden doen.
Soms eiste de schuldbemiddelaar het bedrag op, soms moest het bedrag gespaard
worden, soms mocht de deelnemer beslissen welke openstaande rekeningen er
mee werden afbetaald, soms werd het geld door de maatschappelijk werker
gebruikt om rekeningen te betalen zonder dat de deelnemer inspraak had. Over de
drie OCMW’s heen waren er in feite maar weinig deelnemers die deze bijpassing in
eigen handen hebben gekregen.
4.1. Motivatie van de deelnemer
Een eerste belangrijk aandachtspunt bij het inrichten en uitvoeren van
groepshulpverlening, is de motivatie van de deelnemer. De mate waarin de
deelnemer gemotiveerd is, lijkt van invloed te zijn op de betrokkenheid van de
deelnemer in de cursus en op de mate waarin de groepshulpverlening succesvol is.
Deelnemers die op voorhand niet geïnteresseerd bleken te zijn of die dit duidelijk
lieten merken in de eerste lessen, waren moeilijk mee te krijgen. Hoewel het onze
bedoeling was om niet-gemotiveerde cliënten niet te betrekken in het experiment
door op voorhand te peilen naar hun motivatie (zie p. 18), bleken toch enkele
cliënten duidelijk niet gemotiveerd om een cursus rond budgetteringsvaardigheden
te volgen. We kunnen hiervoor verschillende redenen bedenken. De meest voor de
hand liggende is dat de cliënten de motivatievraag niet waarheidsgetrouw hebben
beantwoord en een sociaal wenselijk antwoord gaven aan de maatschappelijk
werker die hen deze vraag en de vraag naar hun bereidheid om deel te nemen aan
het onderzoek voorgelegde. Een andere reden houdt mogelijk verband met het feit
dat de cursus werd georganiseerd op een moment dat de cliënt hier niet voor
openstond of er nog niet klaar voor was.
Er zijn heel wat voors en tegens wat het geven van ‘incentives’ betreft om
motivatie/deelname te verhogen. In deze cursus hebben we daar wél mee
gewerkt. De deelnemers van de groepssessies werden gevraagd een vragenlijst in
te vullen in het kader van voorliggend onderzoek. Aangezien deze vragenlijst voor
de deelnemers aan de groepssessies zelf niet relevant was, vonden we dat de
deelnemers hier een onkostenvergoeding voor mochten ontvangen. Voor de
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vragenlijst vooraf aan de sessies en de vragenlijst die werd afgenomen bij de
terugkomsessie zes maanden na de eerste sessie kregen deelnemers telkens vijf
euro. De motivatie van de deelnemers werd in deze cursus extra gevoed door de
vijf euro voor het invullen van de eerste vragenlijst pas te betalen tijdens de
tweede sessie.
De levensomstandigheden waarin de deelnemers zich bevinden, lijken ook een
invloed uit te oefenen op hun motivatie. Zo lijkt het dat (het oplossen van)
financiële problemen pas relevant word(t)(en) wanneer de deelnemers niet
tegelijkertijd met andere moeilijkheden worden geconfronteerd, zoals verslaving
of ernstige ziekte. Met name cliënten die al budgethulp krijgen, lijken eerder
geneigd prioriteit te geven aan het oplossen van de andere problematieken. Het
aanbieden van een groepshulpverlening om financiële vaardigheden aan te leren,
dient dus op het juiste moment te worden aangeboden: bij voorkeur kort voordat
de aangeleerde vaardigheden door de deelnemer zelf kunnen worden toegepast
(Fernandes, Lynch, & Netemeyer, 2013)27. Zo past het aanleren van financiële
vaardigheden perfect in een uitstroombegeleiding (zie 4.6).
4.2. Aanleren van financiële vaardigheden
De bedoeling van de groepshulpverlening die in het kader van voorliggend
onderzoek werd aangeboden, was om die financiële vaardigheden aan te leren die
de deelnemers nodig hebben om zelf hun budget te beheren en bewust met hun
budget om te springen. Dat zijn: het creëren van een overzicht van inkomsten en
uitgaven, het plannen van uitgaven, het ordenen van de administratie, bewust
boodschappen doen en de gevaren van lenen kennen tegenover de voordelen van
(be)sparen.
De meeste deelnemers blijken geen of slechts een beperkt zicht te hebben op hun
inkomsten en uitgaven. Vaak weten ze niet precies wat hun inkomen is. Sommigen
kennen wel de hoogte van hun vaste kosten zoals huishuur of nutsvoorzieningen,
maar hebben geen zicht op de manier waarop ze hun leefgeld uitgeven. Bovendien
roept de opdracht in de eerste sessie om de eigen wekelijkse uitgaven te schatten
vaak weerstand op: ‘ik geef elke week hetzelfde uit in dezelfde winkel’, ‘ik koop
dezelfde producten, dat verandert niet’, … Uiteindelijk blijkt dat veel deelnemers
geen zicht hebben op hoe ze omgaan met niet-dagelijkse uitgaven (bv. voor
verzorgingsproducten). Hoe ze hun leefgeld spreiden over de verschillende
uitgavenposten is eveneens vaak onbekend. Het noteren van de uitgaven lijkt de
deelnemers in het begin ook af te schrikken. Nochtans is het creëren van een
overzicht van inkomsten en uitgaven de eerste noodzakelijke stap om greep te
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krijgen op je geld (Baumeister & Tierney, 2012)28. Ook in de tweede sessie wordt
er gewerkt rond inkomsten en uitgaven. Deelnemers proberen een budgetplan op
te stellen, ze krijgen grote uitgavenbladeren mee die ze de volgende weken
nauwgezet dienen in te vullen. Hieruit zal moeten blijken aan welke producten ze
geld besteden, en kunnen ze voor zichzelf afleiden of ze dit oké vinden. Er wordt
door de begeleider niet gezegd welke uitgaven wel of niet kunnen. Het is
belangrijk dat deelnemers zelf hun uitgaven onder de loep nemen en zelf beslissen
waarmee ze tevreden zijn. Bedoeling is dat ze bewust omgaan met hun budget.
Een roker die aangeeft niet te willen stoppen, kan uit zijn budgetoverzicht
afleiden hoeveel geld hij wekelijks nodig heeft voor tabak/sigaretten. De overige
uitgaven dienen dan in functie daarvan te gebeuren.
In sommige OCMW’s is het niet gebruikelijk dat cliënten in budgetbeheer een
overzicht krijgen van de inkomsten en uitgaven die in een bepaalde maand zijn
gedaan. Cliënten waarvan er schulden worden afbetaald, zeggen daardoor
bijvoorbeeld geen zicht te hebben op hoe ver ze staan in de aflossing van hun
schuld. Ook voor andere cliënten is zo’n overzicht handig; het kan helpen interesse
in het budget op te wekken bij de cliënt en het helpt om te tonen wat en hoeveel
er door de maatschappelijk werker gespaard wordt. Bovendien helpt een
gedetailleerd financieel overzicht de maatschappelijk werker te staven welke
uitgaven er allemaal moeten gebeuren en wat er dan nog overschiet.
In de sessies werd, zij het impliciet, stilgestaan bij het weerstaan aan
verleidingen. Verleidingen zijn steeds aanwezig en de ene persoon kan er beter
mee omgaan dan de andere. Op basis van de getuigenissen van de deelnemers,
ontstond bij de groepsbegeleider het gevoel dat degene die het kleinste budget ter
beschikking heeft, ook het moeilijkst met verleiding kan omgaan en vaak uitgaven
doet waarvan men achteraf spijt heeft. Vaak hebben deze personen het gevoel dat
ze al op zoveel zaken moeten besparen dat ze zich toch iets mogen gunnen.
Achteraf overheerst dan het schuldgevoel, waardoor zelfs genieten van de
verleiding niet meer lukt. De bevinding dat schaarste, waaronder geldgebrek, leidt
tot slechte beslissingen en verminderde cognitieve functies, los van de context en
de individuele kenmerken van de persoon, werd wetenschappelijk aangetoond
door onder andere Mani, Mullainathan, Shafir & Zhao (2013a, 2013b)29 en Shah,
Shafir & Mullainathan (2012)30.
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Een belangrijke vaardigheid die aan bod komt in de sessies, is het ordenen van de
administratie. Hiervoor gebruikten we de Cebud-tabbladen31, in combinatie met
oefeningen op basis van reële facturen en belangrijke documenten. Alle
deelnemers waardeerden deze les heel erg, en velen van hen gaven nadien te
kennen ook thuis aan de slag te zijn gegaan met de gekregen tabbladen. Ook de
deelnemers die in budgetbeheer zijn waarvan de administratie door de
maatschappelijk werker gebeurt, waren zeer geïnteresseerd. Sommige deelnemers
hebben hun maatschappelijk werker zelfs gevraagd om met de Cebud-kaften te
mogen werken. Deelnemers waren zich ook bewust van de noodzaak om
administratie te ordenen: ze gaven toe dat de papieren vaak ergens in een doos
liggen, in een kast, op een bepaalde plaats of verspreid doorheen het huis
waardoor het terugvinden een hele opgave is. In diezelfde les besteden we ook
aandacht aan het kunnen lezen van rekeninguittreksels en facturen; ook dat blijkt
voor velen een moeilijke opgave te zijn.
In de sessie rond het bewust boodschappen doen, oefenen we in eerste instantie
het lezen van winkeletiketten in. Zo krijgen deelnemers een bundel met allerlei
etiketten uit verschillende winkels waarbij ze voor elk artikel het goedkoopste
moeten aanduiden. Hiervoor moeten ze naar de eenheidsprijs kijken, of soms zelfs
kleine berekeningen uitvoeren. Hierna volgt er een groepsgesprek over hoe iedere
deelnemer boodschappen doet, hoe ze proberen te weerstaan aan verleidingen,
welke tips en trucjes er zijn om met een klein budget rond te komen. Zo leren
deelnemers veel van elkaar. Vervolgens houden we een ‘blinde’ smaaktest van
merkproducten en huismerken waarbij deelnemers moeten aangeven welke variant
ze het lekkerst vinden en welke volgens hen het duurste is. Deze oefening maakt
de les wat luchtiger en de deelnemers ontdekken dat er amper verschillen te
proeven zijn en dat soms ook huismerken het duurste lijken te smaken. Tot slot
wordt het huiswerk van de vorige sessie bestudeerd: deelnemers dienden in hun
vaste winkel de prijzen van bepaalde producten te noteren op een
boodschappenlijstje. Deze prijzen worden vervolgens met elkaar vergeleken.
Hoewel we rechten verkennen niet expliciet als topic op de agenda van een van de
sessies plaatsten, hebben we meermaals uit de gesprekken afgeleid dat
deelnemers vaak geen of weinig weet hebben van voordelen waar ze recht op
(kunnen) hebben. Het OMNIO-statuut geeft bijvoorbeeld recht op een
busabonnement van dertig euro per jaar. Toch zijn er veel gerechtigden die dit
abonnement niet hebben of er het bestaan niet van kennen. Ook de website
rechtenverkenner is nieuw voor de meesten onder hen. De vergelijkingssite van
VREG is door velen wel gekend. De meeste deelnemers zijn al bezig met besparen
op energie, maar door de slechte woningkwaliteit is dat niet altijd evident. Het
uitputten van sociale rechten en voordelen is nochtans de eerste stap in een
effectieve en efficiënte financiële hulpverlening.
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Het betreft hier twee sets van tussenbladen. Eén set om alle belangrijke documenten zoals
contracten, loonfiches, garantiebewijzen te bewaren en een tweede set om alle facturen die nog
moeten worden betaald of die maximaal twee jaar moeten worden bijgehouden geordend te
bewaren.

4.3. Groepssfeer en van elkaar leren
Samenhangend met motivatie is de sfeer in de groep zeer bepalend voor het
welslagen van de cursus. Belangrijk is dat er voldoende vertrouwen is tussen de
deelnemers en dat ze durven spreken over hoe zij omgaan met hun budget.
Interessant is het vooral wanneer er een mix is van deelnemers die het financieel
nog echt moeilijk hebben en zij die al wat watertjes doorzwommen hebben en er
(vaak door lange inspanningen) nu beter voorstaan. Deze laatsten leren vaak nog
besparingstrucjes van degenen die het moeilijk hebben, en realiseren zich ook
welke weg ze reeds hebben afgelegd. Degenen die nog een lange weg af te leggen
hebben, zien dat het ooit weer beter zal gaan, en krijgen meer zelfvertrouwen
omdat zij anderen iets kunnen bijleren.
Essentieel is respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en vertrouwen. De eerste
les is daarvoor heel belangrijk; de voorstelling van de deelnemers neemt heel wat
tijd in beslag. Vaak werden dan al zeer persoonlijke verhalen verteld.
Deelnemers geven vaak ook aan dat ze bij aanvang eigenlijk wat op zagen tegen
vijf wekelijkse sessies van drie uur. Rond de derde à vierde les zijn er in elke
groep enkele deelnemers die spontaan aangeven dat het jammer is dat de sessies
bijna afgelopen zijn. Ondanks hun initiële gevoel, hebben ze klaarblijkelijk toch
veel gehad aan de samenkomsten. Ze geven ook aan veel van elkaar te leren, soms
zelfs nieuwe mensen te hebben ontmoet, beter te weten waar hun geld naartoe
gaat, te beseffen dat ze niet alleen staan met hun verhaal. Dit wordt door de
deelnemers zelf als belangrijkste realisaties van de sessies gezien.
4.4. Terugkomsessie na zes maanden
Ongeveer zes maanden na de laatste sessie werd een terugkomsessie voorzien.
Deze duurde ook drie uur en diende vooral om de ervaringen van de deelnemers te
horen, na te gaan wat ze al dan niet hadden opgestoken van de aangeleerde
vaardigheden, of ze bepaalde ideeën hebben gevolgd enzovoort. Daarnaast was
het ook het moment waarop de nameting voor dit onderzoek werd afgenomen.
De groepen waar al tijdens de initiële sessies de sfeer minder sterk aanwezig was
of waar deelnemers niet altijd aanwezig waren, waren ook het moeilijkst samen te
brengen voor een nameting. De nazorgsessies waren tevens het moment waarop de
afsluitende vragenlijst bij de cliënten werd afgenomen. Omdat er een lage
opkomst was voor deze sessies en we toch graag alle deelnemers wilden bevragen,
kregen de afwezigen de vragenlijst per post opgestuurd. Hiervan zijn er nog enkele
vragenlijsten terug binnengekomen. Dat verklaart waarom de groep cliënten in de
nameting kleiner is dan in de voormeting. Hieronder geven we per OCMW een
beknopt overzicht van de aanwezigheden en het totale aantal deelnemers:
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Tabel 45: Aanwezigheden budgetteringscursus per OCMW, per sessie
OCMW

Sessie
1

Sessie
2

Sessie
3

Sessie
4

Sessie
5

Nazorg

Totaal aantal

A
B
C
D
E
F

6
5
8
8
8
9

6
6
7
8
9
10

4
4
5
7
4
9

6
4
6
8
6
8

3
5
7
7
7
8

0
3
6
2
5
6

7
7
9
9
10
10

De groepen in OCMW’s C, D, E en F voelden aan als de ‘sterkste’ groepen: groepen
waar de sfeer goed was, waar veel vertrouwen was tussen de deelnemers, waar
ieder vrijuit kon spreken en de deelnemers steun vonden bij elkaar. Ook al waren
er ook in die groepen deelnemers die niet altijd aanwezig waren, toch bleek er
hier een sterke band te ontstaan tussen de deelnemers. Het was dan ook
verrassend dat in OCMW D slechts twee personen aanwezig waren op de
nazorgsessie. Dat er echter niemand aanwezig was op de nazorgsessie in OCMW A,
voelde minder als een verrassing. Deze groep was moeilijk te motiveren, leek het
nut van de groepssessies minder in te zien en leek zich te verzetten tegen het
aanleren van financiële vaardigheden.
In OCMW C gaven de deelnemers aan de inhoud van de sessies zeer nuttig te
vinden en zeiden ze veel geleerd te hebben, vooral ook van elkaar. De cursisten
konden het goed met elkaar vinden, waardoor er voldoende vertrouwen was in de
groep om persoonlijke verhalen te brengen. De begeleider rapporteerde echter het
aanvoelen dat hoewel de deelnemers beweren veel te hebben opgestoken, ze het
niet allemaal in de praktijk hebben omgezet.
In OCMW B waren de deelnemers minder gemotiveerd en was er geen groepsgevoel
aanwezig. Enkele deelnemers gingen al zeer bewust om met hun geld en hadden
het gevoel dat de sessies overbodig waren. Hoewel ze meestal wel aanwezig
waren, bleef hun bijdrage beperkt tot het geven van antwoorden op rechtstreekse
vragen. Zij vonden een dergelijke cursus nuttig voor jongere mensen die nog
moeten leren met hun geld omgaan.
In de OCMW’s D, E en F ontstond er daarentegen al in de eerste sessies een hecht
groepsgevoel. Er werden vlot verhalen uitgewisseld, tips en trucs aan elkaar
overgemaakt en de deelnemers vonden steun bij elkaar. Horen dat men niet de
enige is die het moeilijk heeft, blijkt echt belangrijk te zijn. Het ‘ontschuldigt’
ook de eigen situatie; ze horen hoe andere deelnemers in de moeilijkheden zijn
geraakt, hoe ze eruit kunnen komen, hoe anderen ermee omgaan. Weten dat je er
niet alleen voor staat, lijkt het zelfvertrouwen positief te beïnvloeden.
In OCMW F rapporteerden sommige deelnemers een heuse verandering. Vier
verhalen geven we graag mee:
- Een van de deelnemers had zichzelf een weekbudget opgelegd. Deze deelnemer
was door ziekte teruggevallen op een uitkering van de ziekteverzekering die een
stuk lager lag dan haar arbeidsinkomen. Ze had haar uitgavenpatroon echter nog
niet aangepast. Elke maand haalde ze dus geld van haar spaarrekening om rond te
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komen. Op het einde van de vijf sessies gaf ze aan zichzelf een weekbudget te
zullen opleggen van zeventig euro. Ze had gehoord hoe de andere deelnemers dat
aanpakten, en ze wilde vermijden dat haar spaarrekening helemaal zou leeglopen.
Op de terugkomsessie vertelde ze trots dat ze zich hier aan hield en dat ze zelfs
met vijftig euro per week toekwam, rookwaren inclusief! De groep reageerde erg
trots en bemoedigend.
- Een van de meest stille deelnemers tijdens de sessies gaf spontaan aan veel
geleerd te hebben uit de sessies. Hij was zo stil omdat hij luisterde naar de tips en
verhalen van de anderen. Hij gaf aan nog meer te willen leren, maar dat hij ook
veel deugd had gehad van het groepsgevoel. Hij noteert sinds de sessies al zijn
uitgaven en ordent zijn administratie. Sinds het einde van de sessies is hij verhuisd
naar een goedkopere woning. Die besparing doet hem veel goeds. In een
Welzijnsschakel ontmoet hij nog regelmatig andere deelnemers van de sessies.
- Een andere deelneemster was net gestart met collectieve schuldbemiddeling in
de periode van de sessies. Zij voelde zich nu veel rustiger omdat ze wist dat hun
problemen werden aangepakt. De rust in huis was ook teruggekeerd, en ze voelden
zich als gezin veel gelukkiger. Ze beseft dat er nog een lange weg volgt, maar ze
klonk erg gemotiveerd en wil er het beste van maken. Sinds de sessies is ze ook als
vrijwilliger gestart bij een Welzijnsschakel. Deze groep en de erkenning van haar
kunnen gaven haar het nodige zelfvertrouwen en lijken extra zin te geven aan haar
leven.
- Een andere deelnemer heeft intussen zijn collectieve schuldbemiddeling
afgerond. Hij krijgt nog een tijdje begeleiding van het OCMW maar moet het
daarna zelf gaan doen. Hij geeft aan zich sterk genoeg te voelen om zijn budget
zelf te beheren en niet opnieuw schulden te maken. Sinds de laatste sessie
engageert hij zich als vrijwilliger bij het OCMW en rijdt hij rond als chauffeur.
Daardoor is hij vaker van huis weg en lijkt hij zich beter in zijn vel te voelen.
Omgekeerd doet dit de partner ook deugd, waardoor het thuis beter gaat.
Op de terugkomsessie in dit OCMW geven drie van de zes aanwezigen aan hun
budget te noteren, drie maken er een budgetplanning, vijf doen bewust
boodschappen, vier maken een boodschappenlijstje, vijf ordenen hun
administratie en vijf geven aan te sparen. De groep stelt veel te hebben geleerd,
ook van elkaar en dat de sessies en de groep hen echt hebben aangespoord om
bewuster met hun inkomsten en uitgaven om te gaan.
Ook in OCMW E lijkt de groepshulpverlening het een en ander te hebben beïnvloed.
Zo rapporteert een van de deelnemers niet alleen te zijn verhuisd naar een sociale
woning (wat een besparing oplevert van enkele honderden euro’s per maand),
maar ook te zijn gestart met een opleiding die haar hopelijk weer op de
arbeidsmarkt krijgt. Hoewel haar collectieve schuldbemiddelaar erg streng is,
geeft ze toch aan hier sterker uit te komen. Ze staat positiever in het leven.
Hoewel ze zelf de bijpassing tot op het niveau van het referentiebudget niet heeft
ontvangen, voelt ze zich toch gesteund: door de extra centen geraken haar
schulden vervroegd afbetaald, ze heeft de toestemming van de bemiddelaar
gekregen om een aantal noodzakelijke gezondheidsgerelateerde uitgaven te doen
en door de lagere huur schiet er per maand meer budget over (dat ook weer
gebruikt wordt voor het afbetalen van schulden – haar eigen leefgeld is niet
gewijzigd). Haar veranderde ingesteldheid kan het best worden gestaafd doordat
ze zelf aan haar maatschappelijk werker heeft gevraagd hoe ze best omgaat met
het grote bedrag dat ze van de belastingen zal terugkrijgen. Vroeger zou ze
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daarvan zelfs niets gezegd hebben tegen haar maatschappelijk werker en zou ze
het gewoon hebben uitgegeven, nu wilde ze er graag iets nuttig mee doen.
Ook in deze groep ontstond snel een samenhorigheidsgevoel. Ze vonden de inhoud
van de sessies zinvol voor iedereen. Een van de deelnemers had de lespapieren
zelfs doorgegeven aan anderen. Drie van de vijf aanwezigen geven aan hun
uitgaven te noteren, drie doen bewust boodschappen, drie maken een
boodschappenlijstje, vier ordenen hun administratie en vier geven aan te sparen
(zelf of via het OCMW). Zij concluderen dat ze nood hebben aan een
uitstroombegeleiding, aan competentieversterkende begeleiding en ze voelen zich
zelfzekerder.
Om te besluiten, willen we de opmerking maken dat de meeste van de deelnemers
met een zeer beperkt budget (ongeveer 50 euro per volwassene per week) moeten
rondkomen. Dat maakt sparen en besparen vanzelfsprekend moeilijk. Deze
woorden roepen in eerste instantie ook negatieve gevoelens op: ‘wij kunnen niet
sparen’ en ‘wij moeten al op alles besparen’. Gaandeweg leren ze door het
noteren van hun uitgaven zicht krijgen op hun uitgavenpatroon en ontdekken ze
soms minder ‘rationele’ of ‘gewenste’ uitgaven.
4.5. Maatschappelijk werkers en hun cliënten
De meerderheid van de deelnemers aan de groepssessies geeft aan een goede
relatie met hun maatschappelijk werker te hebben. Wanneer de relatie met de
maatschappelijk werker fout zit, heeft dat een grote impact op hoe de cliënt de
hulpverlening ervaart. Cliënten spreken dan over het gevoel dat er onvoldoende
rekening wordt gehouden met hun gezinscontext (bijvoorbeeld bij het bepalen van
het wekelijkse leefgeld), het gevoel niet terecht te kunnen bij de maatschappelijk
werker met hun verhaal (bijvoorbeeld enkel een gesprek kunnen aangaan in het
bijzijn van een andere collega; slechts weinig tijd krijgen om hun bekommernissen
te delen), het gevoel niet geholpen te worden of te weinig info te krijgen
(bijvoorbeeld niet weten op welke sociale voordelen men recht heeft, niet te
weten welke stappen men moet ondernemen om een aanvraag in te
dienen/afspraak te maken), het gevoel betutteld te worden, enzovoort.
Cliënten die een goede relatie met hun maatschappelijk werker ervaren,
benadrukken dat ze bij hen terecht kunnen met allerlei vragen en problemen. Ze
voelen zich gesteund, en waarderen ook wat de maatschappelijk werker voor hen
doet. Toch ondervinden we dat veel deelnemers ondanks - of net omwille van een lange begeleiding een afhankelijke relatie hebben opgebouwd met hun
begeleider: deze cliënten willen noch de begeleiding door de maatschappelijk
werker afbouwen, noch opnieuw verantwoordelijkheid opnemen om hun eigen
budget te beheren. Het lijkt bovendien dat ze in het opnieuw opnemen van
verantwoordelijkheid niet worden gestimuleerd door de maatschappelijk werker.
Maatschappelijk werkers erkennen dat af en toe ook en geven toe dat het minder
werkbelasting meebrengt om de financiën van een cliënt zelf te beheren dan om
een cliënt te begeleiden in het aanleren van financieel verantwoordelijk gedrag.
De zware werkdruk waarmee maatschappelijk werkers worden geconfronteerd kan
die ingesteldheid verklaren.
Belangrijker is dat er een vrees lijkt te leven bij de maatschappelijk werkers voor
hulpverlening in groep: ze lijken dit als bedreigend aan te voelen. In sommige
OCMW’s gaven maatschappelijk werkers ook aan dat door de groepssessies cliënten
‘opstandiger’ werden en/of meer eisen hadden. Onvermijdelijk wordt in
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groepssessies (maar ook daarbuiten) soms een ‘vergelijking’ gemaakt van de
individuele hulpverlening: zowel de voordelen die verschillende cliënten van één
maatschappelijk werker wel of niet krijgen, als de verschillen die bestaan tussen
de maatschappelijk werkers. Deelnemers leren in groepssessies van elkaar, ze
horen van andere deelnemers welke sociale voordelen er nog bestaan (ze hebben
daar vaak zelf geen weet van, zie eerder), ze voelen zich gesterkt en durven
sneller aan de mouw van hun maatschappelijk werker trekken. Maatschappelijk
werkers lijken daar soms moeilijk mee om te kunnen: ze voelen zich bedreigd en
gecontroleerd, en ervaren dat ze meer dan anders hun beslissingen (of die van de
OCMW-raad) moeten verantwoorden.
Hoewel beslissingen volledig in lijn met de beleidsregels kunnen zijn, is het voor
cliënten vaak moeilijk te begrijpen waarom hun buurvrouw wel recht heeft op een
tegemoetkoming en zijzelf niet. De beleidsregels zijn vaak niet gekend, waardoor
zulke verschillen als ‘oneerlijk’ of ‘onrechtvaardig’ worden geïnterpreteerd. Het
verdient aanbeveling dat er in de hulpverlening meer aandacht wordt besteed aan
het benadrukken van de voorwaarden waaraan cliënten moeten voldoen om een
bepaald voordeel te kunnen krijgen, alsook aan het transparant toelichten van de
genomen beslissingen.
4.6. Groepscursus in afbouwtraject
In de individuele hulpverlening wordt niet altijd evenveel aandacht besteed aan
het leren budgetteren, of aan het leren omgaan met inkomsten en uitgaven (zie
hierboven). Een groepscursus is in dat opzicht handig, omdat dit de werkdruk
verlaagt en het een efficiënte vorm van hulpverlening is: je kunt meerdere
cliënten tegelijk helpen.
Voor de meeste deelnemers is er meer begeleiding nodig en een trapsgewijze
loslating om te komen tot afbouw van de begeleiding. Er moet worden gewerkt aan
competenties, de motivatie van de cliënten moet worden verhoogd en ze moeten
vertrouwd raken met budgetteren, betalingen doen, termijnen respecteren etc.
Nu gaven veel deelnemers aan de begeleiding door hun maatschappelijk werker
niet te willen stoppen. Ze vinden het ‘gemakkelijk’ dat het OCMW hun rekeningen
beheert, ze zijn al zolang in beheer of begeleiding dat ze niet meer weten hoe ze
dat zelf moeten doen of ze zijn bang dat ze in de problemen terecht komen als ze
zelfstandig hun budget moeten beheren (omdat ze de verleidingen niet altijd
kunnen weerstaan of omdat ze iemand nodig hebben die hen begeleid in wat
‘goed’ en ‘slecht’ is). Kortom, de meerderheid van de deelnemers in de
groepshulpverlening was niet van plan om op korte of middellange termijn op
eigen initiatief de begeleiding af te bouwen. Een gebrek aan vertrouwen in het
eigen kunnen ligt vaak aan de basis, net als ‘gemakzucht’ en het ontbreken van
stimulansen.
Een specifiek afbouw- en nazorgtraject is gewenst én noodzakelijk. Een
groepscursus rond leren budgetteren en het aanleren van financiële vaardigheden
kan daarin passen.
Vijf lessen zijn wellicht te weinig om echt competentieversterkend te kunnen
werken, maar we moeten opletten om deelnemers niet reeds op voorhand af te
schrikken met een lange lessenreeks. Eventueel kunnen er meerdere korte reeksen
na elkaar worden georganiseerd zodat het herhalingseffect kan spelen of zodat
deelnemers zelf kunnen beslissen welke modules ze willen volgen. Ook na de
groepshulpverlening moet er een nazorgtraject zijn: cliënten worden dan best niet
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ineens losgelaten door de maatschappelijk werker, maar in stapjes. Bijvoorbeeld:
van een leefgeld per week over een tweewekelijks leefgeld naar een maandelijks
leefgeld en van het zelfstandig betalen van een factuur over het betalen van
sommige factoren naar het zelfstandig beheren van alle vaste kosten.
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5. Samenvatting en algemeen besluit
5.1 Samenvatting van het onderzoek
Vooraleer over te gaan tot een algemeen besluit, geven we nog enkele
bedenkingen mee over het verloop van het onderzoek en vatten we de
belangrijkste resultaten van het onderzoek samen.
Algemeen kunnen we stellen dat de rekrutering van de OCMW’s en de invulling van
het originele onderzoeksopzet niet optimaal is verlopen. Het bleek niet alleen heel
moeilijk om OCMW’s bereid te vinden om deel te nemen aan het onderzoek, ook
vergde het van de deelnemende OCMW’s vaak een grote inspanning om dossiers op
te lijsten, cliënten te contacteren of vragenlijsten in te vullen. Verschillende
redenen liggen hieraan ten grondslag, waaronder de periode waarin het onderzoek
plaatsvond (met hierin de verkiezing van een nieuwe OCMW-raad), de krappe
financiële middelen van lokale besturen, de naar eigen zeggen hoge caseload van
maatschappelijk werkers, alsook de moeilijkheid die heel wat maatschappelijk
werkers hebben met het toekennen van aanvullende financiële steun aan cliënten
met schulden of aan cliënten die op deze manier een hoger inkomen realiseren dan
wanneer zij zouden uit werken gaan. Voor eenverdienersgezinnen met kinderen
die huren op de private huisvestingsmarkt, liggen de minimumlonen immers onder
de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (Storms & Bogaerts,
2012)32. Door deze moeilijkheden hebben we noodgedwongen moeten afwijken van
het oorspronkelijke onderzoeksdesign en hebben we enkel kunnen onderzoeken
wat het effect is van het verkrijgen van aanvullende financiële steun zoals
berekend door REMI, wanneer dit wordt gekoppeld aan een groepsgerichte
workshop over effectief budgetmanagement.
Daarnaast bleken er, ondanks dezelfde manier van benaderen van OCMW’s en
ondanks de nadruk op random selectie van de cliënten, toch aanzienlijke
verschillen te bestaan in de uitgangssituatie van de cliënten. De groep cliënten die
die aanvullende financiële steun ontvangt tot op het niveau van de
referentiebudgetten is, in vergelijking met de groep die geen REMI-steun ontvangt
gemiddeld de helft minder lang cliënt bij het OCMW en bijna uitsluitend
vrouwelijk. De deelnemers in deze groep scoren ook significant lager op een aantal
indicatoren als zelfwaardering, self-efficacy (de mogelijkheden om problemen aan
te pakken), optimisme en ervaren sociale ondersteuning. In de experimentele
conditie zaten dus duidelijk cliënten met een ‘zwakker’ profiel dan in de controle
conditie. Personen die in het kader van dit experiment REMI-steun zullen
ontvangen, geven bij aanvang van het onderzoek ook aan minder goed te kunnen
rondkomen, terwijl ze tegelijk wel significant meer een langetermijnperspectief
op financiën hanteren in vergelijking met cliënten die geen REMI-steun zullen
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ontvangen. Het lijkt er dus op dat het steekproefkader (de lijst met alle dossiers
die aan de gegeven criteria voldeden) in de experimentele conditie niet volledig
was en maatschappelijk werkers, naar analogie met Lipsky’s (2010)33 bevindingen
over ‘street-level bureaucraten’, al dan niet bewust selectief bepaalde cliënten
hebben geselecteerd. De eenzijdige vertegenwoordiging van vrouwelijke cliënten
wijst alleszins in die richting.
Gezien deze verschillen in de uitgangssituatie was het belangrijk om niet enkel te
kijken naar verschillen tussen de condities op T1 (zes maanden na de start van de
interventie) maar vooral te kijken naar de evoluties tussen de metingen op T0 en
T1, omdat we hierbij rekening houden met de uitgangssituaties van de
deelnemers. Globaal zien we dat de bij aanvang vastgestelde verschillen tussen de
cliënten uit de twee condities in een aantal gevallen ook zichtbaar blijven na de
interventie. Er blijkt wel een gunstige evolutie tussen de voormeting en de
nameting voor self-efficacy (het vertrouwen in de eigen mogelijkheden om
problemen aan te pakken), optimisme en het spaargedrag. De deelnemers zijn ook
bijzonder positief over de effecten die het volgen van een budgetteringscursus,
volgens hen had en over de vooruitgang die zij dankzij deze interventie konden
maken, een bevinding die gestaafd werd door de percepties van de werkers. Deze
laatsten rapporteerden meer vooruitgang bij deelnemers die vaker in de cursus
aanwezig waren. Dit suggereert dat deze evoluties effectief toe te schrijven zijn
aan deze interventie.
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Specifiek voor het al of niet toekennen van REMI-steun op het niveau van de
referentiebudgetten zien we dat er in de experimentele conditie een gunstigere
schuldafbouw wordt gerapporteerd dan in de controleconditie, vermoedelijk
omdat een deel van het extra geld werd gebruikt om schulden (versneld) af te
betalen. Dat er voor de rest weinig effecten op te merken vallen van het
toekennen van bijkomende aanvullende financiële steun in de experimentele
condities, is ons inziens deels te wijten aan het feit dat een aantal cliënten niet
autonoom konden beslissen waarvoor deze bijkomende steun mocht worden
gebruikt.
De maatschappelijk werkers die in het project werden betrokken, geven aan dat
het volgen van cursussen (zoals de budgetteringscursus) vrijwel nooit als
voorwaarde voor aanvullende financiële steun wordt opgelegd, hoewel zij dit als
zinvoller aanzien dan cliënten te verplichten in budgetbeheer of begeleiding te
gaan.
Wat de huidige toekende AFS betreft, blijkt er zowel tussen OCMW’s als tussen
maatschappelijk werkers binnen OCMW’s heel wat variatie te bestaan. Dit geldt
evenzeer voor de AFS die volgens de maatschappelijk werkers nodig is om
menswaardig te leven. Wanneer we hen bij aanvang van het onderzoek vroegen om
voor twee cases het vereiste bedrag aan AFS te benoemen dat nodig is om
menswaardig te kunnen leven, valt op dat dit gemiddeld 40% lager ligt dan wat de
referentiebudgetten aangeven. Daarnaast geven de maatschappelijk werkers te
kennen veelvuldig gebruik te maken van budgetoverzichten bij de begeleiding van
cliënten met schulden. Deze worden in slechts een minderheid van de dossiers
gespiegeld aan referentiebedragen. Ten slotte bleek uit de bemerkingen en
bedenkingen van de maatschappelijk werkers over hun ervaring van deelname aan
dit project dat men zowel positief was over de cursus budgetteren, als over het
instrument REMI en het toekennen van aanvullende financiële steun tot het niveau
van de referentiebudgetten, maar dat men tegelijk ook steeds enkele bedenkingen
had. Deze bedenkingen hadden hoofdzakelijk betrekking op het onvoorwaardelijk
karakter van de toegekend aanvullende steun. Meerdere maatschappelijk werkers
in dit onderzoek zijn de mening toegedaan dat enkel het verhogen van het
gezinsinkomen tot op het niveau van de menselijke waardigheid niet volstaat of
niet de eerste stap moet zijn om de leefomstandigheden van cliënten structureel
te verbeteren.
5.2. Voordelen REMI en referentiebudgetten in de praktijk van de OCMW’s
Aansluitend bij bovengenoemde onderzoeksresultaten zetten we in deze paragraaf
de belangrijkste voordelen van REMI nog even op een rijtje.
Vooreerst reikt het instrument REMI uniforme criteria aan om een menswaardig
inkomen te berekenen, op maat van elke cliëntsituatie. Gezien uit dit onderzoek,
net als uit eerdere studies, een grote variabiliteit in toekenningen blijkt, zowel
tussen als binnen OCMW’s, zou het hanteren van REMI kunnen bijdragen aan een
sensibilisering van de maatschappelijk werkers en raadsleden rond deze thematiek
(cfr. initiatief nr. 76 uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding).
Bovendien zagen we hier dat kennismaking met referentiebudgetten en het
instrument REMI toch ook leidt tot een iets accuratere inschatting door de
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maatschappelijk werkers van welk budget een gezin minimaal nodig heeft om
menswaardig te kunnen leven. Daarnaast geven maatschappelijk werkers ook aan
dat REMI toelaat om een duidelijk zicht te krijgen op de financiële situatie van de
cliënten. REMI kan met andere woorden niet alleen worden gebruikt om
referentiebedragen aan te reiken, maar kan ook een leidraad zijn voor de
hulpverlener om op gestructureerde wijze informatie te verzamelen en een dossier
aan te leggen over de financiële situatie van een cliënt. Pas na een zorgvuldige
afweging van alle inkomsten en uitgaven van een cliënt, kan een correcte
inschatting worden gemaakt van diens behoeften. REMI zou met andere woorden
ook een bijdrage kunnen leveren tot het voeren van een degelijk
inkomensonderzoek, of kan daar tenminste de aanleiding toe vormen.
Ten slotte levert de output van REMI ook een duidelijk overzicht op van de
financiële situatie van cliënten, waarbij op een enkele pagina een duidelijk
overzicht wordt gemaakt van de huidige inkomsten en noodzakelijke uitgaven van
de cliënt. Uit eerdere feedback van o.a. OCMW-raadsleden blijkt dat deze output
toelaat om, zelfs voor grotere aantallen dossiers, beter gefundeerde beslissingen
te kunnen nemen omdat alle informatie overzichtelijk en eenvormig wordt
gepresenteerd. De output van REMI kan op deze manier dus versterkend werken
voor zowel maatschappelijk werkers als OCMW-raadsleden. Daarenboven kan deze
output van REMI ook een leidraad vormen om in de begeleiding het gesprek aan te
gaan met de cliënten inzake zijn of haar financiële situatie en om samen met de
cliënt te zoeken naar mogelijke alternatieven of maatregelen om inkomsten te
vergroten of uitgaven te verlagen. Uit onze resultaten blijkt dat, vooral in
begeleiding van cliënten met schulden, door de maatschappelijk werkers vaak
wordt gewerkt met budgetoverzichten, maar dat referentiebedragen relatief
weinig worden gebruikt. REMI en de output van deze applicatie kunnen hier dus
een zinvolle aanvulling betekenen in de praktijk van de dagelijkse begeleiding van
cliënten door maatschappelijk werkers.
5.3. Aandachtspunten inzake het gebruik van REMI en referentiebudgetten
in de praktijk
Om referentiebudgetten en REMI in de praktijk van OCMW’s optimaal aan te
wenden is het nodig om rekening te houden met een aantal richtlijnen en
aandachtspunten. Ten eerste is het zo dat het gebruik van REMI binnen de
financiële dienstverlening door een OCMW zowel raadsleden als maatschappelijk
werkers aanzet tot nadenken over de wijze waarop het begrip menselijke
waardigheid (art. 1 OCMW Wet) concreet kan worden geoperationaliseerd en
geëxpliciteerd. Heel wat beslissingen die voordien eerder ad hoc werden genomen
of praktijken die sinds lange tijd impliciet het handelen van maatschappelijk
werkers en raadsleden stuurden, dienen nu te worden geëxpliciteerd om
eenvormig te kunnen worden toegepast in gelijkaardige cliëntsituaties.
Daarnaast, zoals ook aangegeven door de maatschappelijk werkers betrokken in dit
onderzoek creëert het toekennen van aanvullende financiële steun op het niveau
van de referentiebudgetten ademruimte en mogelijkheden voor cliënten om hun
leven op orde te krijgen. Tegelijk stellen maatschappelijk werkers vast dat niet
alle cliënten over de nodige competenties en/of inschattingsvermogen beschikken
om daar op een oordeelkundige wijze mee om te springen. Idealiter worden,
indien nodig, maatregelen om financiële steun toe te kennen dan ook gekoppeld
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aan bijkomende interventies die tot doel hebben om cliënten te versterken op het
vlak van het autonoom en duurzaam beheren van het eigen budget. Hoewel
sommige cliënten, om diverse redenen, hiertoe mogelijk langdurig niet zelfstandig
in staat zijn, betekent dit nog niet dat er geen vooruitgang kan worden geboekt op
meer beperkte terreinen (zoals bijvoorbeeld leren om bewust boodschappen te
doen).
Deze interventies zijn tijdsintensief, terwijl maatschappelijk werkers al vaak
onder zware werkbelasting functioneren. Een mogelijke oplossing hiervoor ligt in
het aanbieden van (preventieve) groepsgerichte budgethulpverlening waarbij
cliënten, op een voor hen geschikt moment in het hulpverleningsproces, gecoacht
worden in het versterken van hun financiële competenties. Dit resulteert in een
tijdsbesparing voor de hulpverlener en het creëert een situatie waarbij cliënten
ervaringen met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen versterken. Uit de
resultaten van het huidige onderzoek blijkt in elk geval dat deze
groepshulpverlening door de deelnemers zeer positief werd geëvalueerd én dat er
vooruitgang werd geboekt op bepaalde vlakken van algemeen welzijn en
spaargedrag.
5.4. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Ten slotte geven we nog enkele bedenkingen mee over het verloop van het
onderzoek en willen we ook nog enkele aanbevelingen formuleren voor toekomstig
onderzoek. Allereerst is in de uitvoering van dit onderzoek gebleken dat het
bijzonder moeilijk is om, zelfs met uitgewerkte instructies en duidelijke
richtlijnen, te komen tot het vooropgestelde onderzoeksopzet en de beoogde
random selectie van participanten wanneer voor bepaalde delen van het
onderzoek een beroep moet worden gedaan op medewerkers binnen het OCMW die
minder vertrouwd zijn met onderzoek en wetenschappelijke methoden.
Zo hebben we gezien dat er aanzienlijke verschillen zijn in het profiel van de
cliënten die werden geselecteerd om bijkomende aanvullende steun te ontvangen,
in vergelijking met de cliënten die deze steun niet ontvangen. Dit suggereert dat
selectie van cliënten binnen de OCMW’s niet volledig random lijkt te zijn gebeurd.
Daarnaast is de uitvoering van dit type onderzoek, waarbij wordt ingegrepen in de
bestaande praktijk, vaak ook afhankelijk van puur praktische bezwaren en de al
hoge werklast van de maatschappelijk werkers. Om dit gedeeltelijk te
ondervangen en om de uitvoering van de interventie ter versterking van de
financiële vaardigheden van de cliënten zo goed mogelijk onder controle te
houden werd de uitvoering van de cursus niet in handen gegeven van de
maatschappelijk werkers maar werd steeds dezelfde onderzoeker als begeleider
ingezet. Door deze beslissing te nemen zijn we erin geslaagd zes OCMW’s bereid te
vinden mee te stappen in het onderzoek. Dit is ons niet gelukt voor een tweede
conditie waarbij we een gratis cursus gezondheidsbevordering aanboden aan
OCMW’s, maar waarbij werd verwacht dat een maatschappelijk werker zich een
aantal keren zou vrijmaken om samen met een voedingsdeskundige cliënten te
begeleiden. In geen enkel OCMW kon hiervoor ruimte worden gemaakt.
Dit alles pleit dan ook voor een alternatieve aanpak voor het meten van de
effectiviteit van REMI. Een aanpak waarbij minder wordt ingegrepen op de
bestaande realiteit en waarvoor minder input van bijvoorbeeld maatschappelijk
werkers is vereist. Eén van de methoden die bijzonder beloftevol lijkt, is het
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vergelijken van een regio of groep OCMW’s die vrijwillig en overtuigd met een
bepaalde interventie starten, met een regio of groep OCMW’s waar deze
interventie niet plaatsvindt. Deze vorm van onderzoek grijpt minder in op de
werkorganisatie van maatschappelijk werkers en ‘dwingt’ hen niet om tijdelijk
mee te stappen in een vorm van maatschappelijke dienstverlening die van bovenaf
wordt opgelegd en die niet door iedereen gedragen is. Hierdoor wordt ook de kans
verkleind dat maatschappelijk werkers, met vaak de beste bedoelingen, bepaalde
dossiers wel of niet selecteren voor deelname. In een dergelijk opzet is het
bovendien mogelijk om bij grotere groepen cliënten uitkomstvariabelen af te
nemen en deze te vergelijken met grotere groepen cliënten waarbij geen
interventie plaatsvond. Vanaf het moment dat REMI effectief in de praktijk van
OCMW’s zal worden geïntroduceerd en bepaalde OCMW’s vrijwillig beslissen om
het instrument te implementeren in hun financiële steunverlening34 ontstaat een
uitgelezen kans om zulk ‘veldexperiment’ uit te voeren en om cliënten uit deze
OCMW’s te volgen en te vergelijken met cliënten uit OCMW’s die geen gebruik
maken van het instrument.
5.5. Tot slot
Samengevat reikt de webapplicatie REMI een uniform referentiekader aan dat op
maat van iedere cliëntsituatie het minimaal noodzakelijk budget berekent met het
oog op volwaardige maatschappelijke participatie. Het instrument laat het toe om
meer dan in de huidige praktijk vaak het geval is, een gedetailleerd zicht te
krijgen op de inkomsten en uitgaven van de cliënten. Het kan tevens worden
ingezet worden als leidraad in gesprekken met en over cliënten. De
referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen die in de webapplicatie zijn
geïmplementeerd, geven aan welke middelen minimaal noodzakelijk zijn om
menswaardig te kunnen leven, rekening houdend met de leefsituatie en de
noodzakelijke uitgaven van de cliënt en zijn/haar gezin. In het huidige onderzoek
werd nagegaan in welke mate van het verhogen van financiële tegemoetkomingen
tot op het niveau van deze referentiebudgetten versterkend kan werken voor de
cliënt. Doch, het verstrekken van aanvullende financiële steun is echter slechts
een van de manieren waarop een lokale overheid de voorwaarden kan creëren die
nodig zijn om menswaardig te leven. Daarnaast zal ook het voeren van een

34

Vanaf januari 2014 zal REMI worden aangeboden aan alle geïnteresseerde Vlaamse OCMW’s. Een
aantal OCMW’s uit de welzijnsregio Zuid-West Vlaanderen hebben reeds te kennen gegeven REMI
te zullen gebruiken om leefsituaties van cliënten te beoordelen in functie van de menselijke
waardigheid en om de door het instrument voorgestelde AFS effectief toe te kennen
(http://www.welzijnsconsortium.be/files/Nieuwsbrief_oktober_2013.pdf)
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proactief en preventief sociaal beleid gericht op het verminderen van de kosten
voor essentiële behoeften als huisvesting, energie, onderwijs of sociale en
culturele participatie alsook een systematische uitputting van sociale rechten een
belangrijke en structurele bijdrage leveren aan het verhogen van de
levenskwaliteit van lage inkomensgezinnen.
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Bijlage 1: Stappenplan
Stappenplan OCMW’s voor deelname project REMI
Voor alle OCMW’s die deelnemen aan het onderzoek:
1. Afspreken wie contactpersoon/aanspreekpunt is
a. binnen het OCMW
b. binnen het cebud onderzoeksteam
2. Het OCMW maakt voor intern gebruik een bestand (verder INTERN
bestand genoemd) aan met een eerste selectie van cliënten, met hierin
hun naam en geboortedatum. In deze eerste selectie kunnen alle
cliënten worden opgenomen die voldoen aan de volgende criteria:
a. Nederlandstalig
b. Geen acute ernstige psychische problematiek
c. Minimaal niveau reken- en leesvaardigheden (in staat zijn een
rekening te begrijpen)
d. (Geen zeer zware schulden)
ENKEL voor OCMW’s die voor de duur van het experiment of voor
langere duur de aanvullende steun zouden verhogen tot het niveau van
REMI: selecteer liefst ook cliënten die volgens de eerste inschatting van
de maatschappelijk werker op dit moment financiële tekorten hebben.
3. Aan deze eerste selectie cliënten legt het OCMW de brief met enkele
vragen voor (zie bijlage 1).
4. Belangrijk is dat het OCMW de individuele code van elke cliënt tevens
opneemt in het INTERN bestand dat de mogelijke deelnemers bevat
(eigen geboortedatum + initialen moeder, zie ook bijlage 1)
5. De antwoorden op de vragen en de daaraan gekoppelde codes worden
aan de onderzoekers van cebud bezorgd.
6. Onderzoekers van cebud selecteren vervolgens de deelnemers
a. eerst op basis van motivatie en
b. vervolgens at random 10 cliënten + 3 reservecliënten
7. De onderzoekers geven na de selectie de codes van de geselecteerde
cliënten door aan het OCMW
8. Onderzoekers van cebud geven door voor welke conditie het OCMW
geselecteerd is:
a. Selectie voor budgetcursus
b. Selectie voor kookcursus
c. Geen cursus
Als uw OCMW geselecteerd is voor een cursus:
9. ENKEL voor OCMW’s die voor de duur van het experiment of voor
langere duur de aanvullende steun zouden verhogen tot het niveau van
REMI: bereken in REMI het budget van de 10 geselecteerde + 3 reserve
cliënten
a. Contacteer Peter.Thijs@khk.be voor toegang tot REMI en een
korte vorming rond het werken met de webapplicatie REMI
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10.

11.
12.

13.

b. De bijhorende gebruiksaanwijzing voor het REMI programma
wordt u bezorgd
c. Zorg dat extra aanvullende steun is toegekend bij aanvang
cursus
d. Vul de steun in die de cliënten ontvingen voor aanvang van het
experiment en de extra toegekende steun in het INTERN
bestand met codes
e. Verwijder alle identificatiegegevens uit het INTERN bestand met
uitzondering van de codes en stuur dit gewijzigde bestand
(verder EXTERN bestand genoemd) door naar de onderzoekers
Maak praktische afspraken i.v.m. planning en locatie van de cursus
a. Afspreken met Nele.Peeters@khk.be voor budgetcursus
b. Afspreken met Babs.Vandervoort@khk.be voor de kookcursus
c. Cliënten die werden geselecteerd maar de cursus niet kunnen
volgen, vullen wel de vragenlijsten in. Deze worden dan via
OCMW bezorgd. De contactpersoon van het OCMW dient
daartoe door te geven aan de onderzoekers welke cliënten wel
deelnemen aan het onderzoek maar de cursus niet kunnen
bijwonen (aan de hand van de individuele code van de cliënt).
De vragenlijst wordt vervolgens aan de contactpersoon van het
OCMW bezorgd, die er ook voor moet zorgen dat de ingevulde
vragenlijst terug naar de onderzoekers wordt gestuurd.
d. De plaatsen van cliënten die werden geselecteerd maar de
cursus niet kunnen volgen, kunnen worden ingevuld met de
cliënten uit de reserve
e. Het OCMW verwittigt de cliënten over de locatie en start van de
cursus (cliënten dienen een engagementsverklaring te
ondertekenen. Deze wordt per mail door de onderzoekers aan
het OCMW bezorgd)
Maatschappelijk werkers van het OCMW die bij dit project betrokken zijn
en de geselecteerde cliënten begeleiden, ontvangen ook een vragenlijst
en bezorgen deze ingevuld terug aan de onderzoekers.
Na ongeveer 6 maanden wordt een nazorgsessie ingericht waarbij ook
de tweede vragenlijst wordt afgenomen bij de deelnemers.
a. Planning van deze nazorgsessie gebeurt in overleg tussen de
contactpersoon van het OCMW en de onderzoekers
b. Het OCMW neemt opnieuw contact op met de deelnemers om
ze te herinneren aan de afspraak.
c. Cliënten die niet aanwezig (kunnen) zijn op de nazorgsessie
krijgen hun tweede vragenlijst via het OCMW.
Maatschappelijk werkers van het OCMW die bij dit project betrokken zijn
en de geselecteerde cliënten begeleiden, ontvangen na 6 maanden
opnieuw een vragenlijst en worden gevraagd deze ingevuld terug te
sturen naar de onderzoekers.

Als uw OCMW NIET geselecteerd is voor een cursus:
14. ENKEL voor OCMW’s die voor de duur van het experiment of voor
langere duur de aanvullende steun zouden verhogen tot het niveau van
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REMI: bereken in REMI het budget van de 10 geselecteerde +3 reserve
cliënten
a. Contacteer Peter.Thijs@khk.be voor toegang tot REMI en een
korte vorming rond het werken met de webapplicatie REMI
b. De bijhorende gebruiksaanwijzing voor het REMI programma
wordt u bezorgd
c. Zorg dat extra aanvullende steun is toegekend ongeveer tegelijk
met afname eerste vragenlijst
d. Vul de steun in die de cliënten ontvingen voor aanvang van het
experiment en de extra toegekende steun in het INTERN
bestand met codes
e. Verwijder alle identificatiegegevens uit het INTERN bestand met
uitzondering van de codes en stuur dit gewijzigde bestand
(verder EXTERN bestand genoemd) door naar de onderzoekers
15. Het OCMW geeft aan de onderzoekers de lijst met geselecteerde
cliënten door. Deze worden bezocht door Babs Vandervoort om de
vragenlijst af te nemen (concrete werkwijze nog af te spreken).
16. Maatschappelijk werkers van het OCMW die bij dit project betrokken zijn
en de geselecteerde cliënten begeleiden, ontvangen ook een vragenlijst en
bezorgen deze ingevuld terug aan de onderzoekers.
17. Ongeveer 6 maanden na de eerste vragenlijst wordt een tweede
vragenlijst afgenomen bij cliënten. Gelieve voor die datum een update van
het adressenbestand door te geven aan Babs Vandervoort zodat het
afnemen van de tweede vragenlijst kan plaatsvinden.
18. Maatschappelijk werkers van het OCMW die bij dit project betrokken zijn
en de geselecteerde cliënten begeleiden, ontvangen na 6 maanden opnieuw
een vragenlijst en worden gevraagd deze ingevuld terug te sturen naar de
onderzoekers.
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Bijlage 2: Brief voor de cliënten
Beste mevrouw, meneer,
Zoals u weet heeft het OCMW de opdracht om de voorwaarden te creëren opdat alle
inwoners van Zingem een menswaardig leven kunnen leiden. Thomas More
Kempen (voorheen Katholieke Hogeschool Kempen) voert hierover momenteel een
onderzoek. We willen nagaan hoe de dienstverlening door het OCMW nog kan
worden verbeterd.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek. We kunnen u op dit
moment niet zeggen wat er precies van u zal worden gevraagd omdat we door loting
bepalen wie er zal deelnemen aan het onderzoek en wie niet.
Als u wordt getrokken, dan vragen we u om op twee tijdstippen een korte vragenlijst
in te vullen. Daarnaast kan u ook worden gevraagd om gratis een leuke cursus in uw
gemeente te volgen, maar dit zal niet altijd zo zijn.
Als u wordt getrokken en u bent bereid deel te nemen aan het onderzoek, dan willen
wij hier ook graag iets tegenover stellen. U krijgt van ons 10 euro voor uw deelname
en daarnaast bezorgen wij u ook graag eind 2013 een samenvatting van de
onderzoeksresultaten.
Zou u alstublieft onderstaande vragen willen invullen?
1. Bent u bereid om deel te nemen aan dit onderzoek?

o
o

Ja
Nee

2. Stel dat hier in Zingem een gratis cursus wordt georganiseerd waardoor u
niet alleen geld kan besparen maar die ook goed is voor uw gezondheid.
Zou u dan hieraan deelnemen, mocht het tijdstip voor u passen? Omcirkel
het cijfer dat voor u van toepassing is.
3

4

5

6

7

8

9

10

Ik zou zeer zeker
deelnemen

2

Ik zou misschien
deelnemen

Ik zou helemaal niet
deelnemen

1

3. Omdat we de gegevens anoniem willen verwerken, zouden we u willen
vragen om hieronder een wachtwoord aan te maken dat bestaat uit uw
geboortedatum (twee cijfers voor de dag, twee cijfers voor de maand en vier
cijfers voor het geboortejaar) + de eerste letter van de voor-en familienaam
van uw moeder. Bijvoorbeeld: 17081963BV
……………………………………………………………………..
Heel erg bedankt!
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Bijlage 3: equivalentieschaal kwaliteit van sociale contacten

in Belgische
Gezondheidsenquête

3 vragen voor kwaliteit sociaal
contact
SO.04, SO.05 en SO.06

in onze vragenlijst

2 vragen voor kwaliteit sociaal
contact
SO.04, SO.05

SO.04

op 4 punten

SO.05

op 5 punten, spiegelen

SO.06

op 5 punten, spiegelen

Originele schaling met omzetting naar categorieën 1 = beperkt contact, 2= matig
contact; 3 is sterk contact
categorie

score BGHE

1

3

score onze vragenlijst
= max 9
2

1

4

3

1

5

3

1

6

4

1

7

5

1

8

5

2

9

6

2

10

6

2

11

7

3

12

8

3

13

8

3

14

9
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Bijlage 4: vragenlijst T0
Wat is je geboortedatum? ………../…… /…………..
Wat is je geslacht?
 Man
 Vrouw
Ben je op dit moment bij het OCMW in budgethulpverlening?
 Ja, ik ben in budgetbegeleiding
 Ja, ik ben in budgetbeheer
 Ja, ik ben in collectieve schuldenregeling
 Ja, ander soort schuldhulpverlening
 Neen
Heb je kinderen?
 Ja
Hoeveel inwonende kinderen :
Hoeveel uithuiswonende kinderen :
 Neen, ik heb geen kinderen

……..
……..

Hoeveel
volwassen
leden
telt
het
gezin?(jezelf
inbegrepen)?
………………………………………………
Hoelang doe je al een beroep op de dienstverlening door het OCMW?
…………………..…. jaar
Wat is je hoogst behaalde diploma?

Je ontvangt een
 leefloon ………………………. Euro/maand
 werkloosheidsuitkering………Euro/maand
 invaliditeitsuitkering………… Euro/maand
 (brug)pensioen……………… Euro/maand
 inkomen uit voltijdse arbeid…Euro/maand
 inkomen uit deeltijdse arbeid……………….. Euro/maand
 andere………………….………………………. Euro/maand
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 volgende enkel invullen als er andere volwassenen in gezin
Je samenwonende partner ontvangt een
 leefloon………………………. Euro/maand
 werkloosheidsuitkering………………………. Euro/maand
 invaliditeitsuitkering………………………..…. Euro/maand
 (brug)pensioen……………………………..…. Euro/maand
 inkomen uit voltijdse arbeid…………………. Euro/maand
 inkomen uit deeltijdse arbeid……………….. Euro/maand
 andere
……..……………..……. Euro/maand
 volgende enkel invullen als er inwonende kinderen zijn
Je inwonende kind(eren) ontvangt/ontvangen een
 leefloon……………………………. Euro/maand
 werkloosheidsuitkering…………...Euro/maand
 invaliditeitsuitkering……………… Euro/maand
 (brug)pensioen……………………. Euro/maand
 inkomen uit voltijdse arbeid………Euro/maand
 inkomen uit deeltijdse arbeid…….Euro/maand
 andere……..………………………. Euro/maand
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Vraag 1:
Spaar je?
 Antwoord 1: Ja, ik spaar elke maand een vast bedrag
 ongeveer …………………. Euro /maand
 Antwoord 2: Ja, ik spaar af en toe
 ongeveer…………………… Euro/jaar
 Antwoord 3: Neen, ik spaar niet
Vraag 2: Als je schulden hebt, zijn deze schulden de laatste maanden… ?
 Antwoord 1: Groter geworden
 Antwoord 2: Ongeveer gelijk gebleven
 Antwoord 3: Verminderd
 Antwoord 4: Weet ik niet
 Antwoord 5: Ik heb geen schulden
Vraag 3: De vragen die nu volgen zijn uitspraken over geld waarbij je moet
aangeven in welke mate je het hiermee eens of oneens bent. Zet een kruisje in de
juiste kolom

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

Ik vind dat ik te
weinig geld heb om
op een waardige
manier te leven
Op het eind van de
maand heb ik geld
te kort
Ik vind dat ik te
weinig geld heb om
gezond te kunnen
leven
Ik vind dat ik geld te
kort kom om mijn
leven in te richten
zoals ik dat zelf wil
Vraag 4: Hier vragen we naar je sociaal contact.
Hoe vind je jouw sociale contacten?
 Antwoord 1: zeer bevredigend
 Antwoord 2: vrij bevredigend
 Antwoord 3: vrij onbevredigend
 Antwoord 4: zeer onbevredigend
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Hoe vaak heb je contact met familie, kinderen, vrienden, kennissen,…?
 Antwoord 1: Ten minste 1 x per week
 Antwoord 2: Ten minste 1 x per maand
 Antwoord 3: Ten minste 3 – 4 x per jaar
 Antwoord 4: Ten minste 1 x per jaar
 Antwoord 5: Helemaal niet
Op hoeveel personen kan je rekenen als je met zware problemen geconfronteerd
zou worden?
 Antwoord 1: Niemand
 Antwoord 2: 1 of 2 personen
 Antwoord 3: 3 tot 5 personen
 Antwoord 4: 6 of meer personen
In welke mate hebben mensen aandacht en interesse voor wat je doet?
 Antwoord 1: Veel
 Antwoord 2: Matig
 Antwoord 3: Dit weet ik niet zeker
 Antwoord 4: Weinig
 Antwoord 5: Helemaal niet
Vraag 5: Hier vragen we om aan te duiden wat OP DIT MOMENT het meest van
toepassing is .

1
Helemaal
niet eens
Ik kan de meeste problemen
oplossen als ik er de nodige
moeite voor doe
Ik blijf kalm als ik voor
moeilijkheden kom te staan
omdat ik erop vertrouw dat ik de
problemen kan oplossen.
Als ik in een moeilijke situatie zit,
weet ik meestal wat ik moet
doen.
Mijn leven wordt bepaald door
wat ik zelf doe.
Als ik plannen maak, dan zorg ik
er bijna altijd voor dat ze
uitgevoerd worden
Als ik krijg wat ik wil dan is dat
omdat ik er hard voor werk.
Ik kan voor mijn eigen belangen
opkomen.
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2
Niet eens

3
Eens

4
Helemaal
eens

Vraag 6:

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

In deze onzekere
tijden verwacht ik het
beste
Als er iets fout kan
gaan, dan zal mij dat
ook overkomen.
Op
het
moment
bekijk ik alles van de
zonnige kant
Op het moment ga ik
ervan uit dat mij
meer
positieve
dingen
zullen
overkomen
dan
vervelende
Over het algemeen
ben ik tevreden met
mezelf
Bij momenten denk
ik dat ik helemaal
niet deug
Ik wou dat ik meer
respect voor mezelf
kon opbrengen
Al bij al ben ik
geneigd mezelf een
mislukkeling
te
voelen
Ik heb het gevoel dat
ik een waardevol
iemand
ben,
minstens
evenwaardig
aan
anderen
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Vraag 7: De volgende vragen gaan over hoe je tegenover geld staat. Geef aan in
welke mate je het eens bent met elke uitspraak. Zet een kruisje in de juiste kolom.

1
Helemaal
niet eens
Ik geef liever geld uit
dan dat ik het spaar
Ik ben vooral bezig
met ‘vandaag’,
‘morgen’ zien we dan
wel
Geld moet rollen
Ik bespaar liever op
dingen dan dat ik
geld uitgeef dat ik
niet heb
Ik heb vertrouwen in
mijn eigen
vaardigheden om
met geld om te gaan
Mijn geldzaken op
orde krijgen is iets
wat ik zelf moet doen
Ik heb mijn
geldzaken in eigen
hand
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2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

Vraag 8: De vragen die nu volgen gaan over gedrag. Geef aan in welke mate dit
voor jou van toepassing is op dit moment. Plaats een kruisje in de juiste kolom.

Nooit

Meest
al niet

Soms
wel
soms
niet

Meest
al wel

Altijd

Voor ik iets koop, denk ik goed na of ik
het kan betalen
Ik betaal mijn rekeningen op tijd
Ik volg mijn geldzaken van dichtbij op
Ik stel lange-termijn doelen en doe mijn
best deze te bereiken
Ik probeer geld opzij te zetten voor
grotere onregelmatige uitgaven
Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de
verschillende categorieën vaste
kosten uitgeef (bijvoorbeeld huur,
energie, telefoon…)
Ik weet hoeveel ik maandelijks in
totaliteit aan leefgeld uitgeef (leefgeld
= totaliteit van voeding + kleding +
ontspanning… en omvat geen vaste
kosten en geen spaargeld)
Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de
afzonderlijke leefkosten uitgeef
(bijvoorbeeld voeding, kleding,
ontspanning,…)
Ik hou bij waaraan ik mijn geld uitgeef
(huishoudboekje, kasticketjes of
facturen bewaren,…)
Ik kan goed onderscheid maken tussen
dingen die ik echt nodig heb en
extraatjes
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Vraag 9: Hoe is je gezondheidstoestand in het algemeen?
 Antwoord 1: Zeer goed
 Antwoord 2: Goed
 Antwoord 3: Gaat wel (redelijk)
 Antwoord 4: Slecht
 Antwoord 5: Zeer slecht
Vraag 10: Hoeveel gezinsleden (jezelf niet inbegrepen) hebben een slechte tot zeer
slechte gezondheidstoestand?
………………………………………………….gezinsleden
Vraag 11: Deze vraag is helemaal vrijblijvend- als je dit niet wil beantwoorden kan je
meteen doorgaan naar de volgende vraag.
Hoe groot ben je (zonder schoenen)?: …………………………… cm
: Weet ik niet
Hoeveel weeg je ongeveer?…………………………….kilogram
: Weet ik niet
Vraag 12: Hoe vaak denk je aan dingen die je kan doen om gezond te blijven of
gezonder te worden?
 Antwoord 1: Meerdere malen per dag
 Antwoord 2: Tenminste 1 x per dag
 Antwoord 3: Elke 2-3 dagen
 Antwoord 4: Ongeveer eens per week
 Antwoord 5: Ongeveer eens per maand
 Antwoord 6: Om de paar maanden
 Antwoord 7: Minder dan 1x per jaar
 Antwoord 8: Nooit of bijna nooit
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Vraag 13: Is het de afgelopen 6 maanden voorgekomen dat jij of iemand in je
huishouden de volgende zorgen nodig had, maar niet kon betalen? Als iets niet
van toepassing is (je hebt geen bril nodig gehad); laat dit dan open.
Ja

Nee

Weet ik niet meer

Doktersbezoek of een operatie
Tandartsbezoek
Voorgeschreven geneesmiddelen
Een bril of contactlenzen
Mentale zorgen (psycholoog, psychiater, …)

Vraag 14: De volgende vragen gaan ook over gezondheid

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

Ik doe alles wat ik kan
om gezond te zijn
Gezondheid is erg
belangrijk voor mij
Ik doe erg mijn best
om
ziektes
te
voorkomen
Gezond
eten
en
voldoende bewegen
zijn belangrijk om
gezond te blijven
Ik probeer gezond te
leven
Ik heb vertrouwen in
mijn
eigen
vaardigheden
om
gezond te leven.
Mijn gezondheid is
grotendeels
een
kwestie van aanleg en
geluk
Wat mijn gezondheid
betreft, kan ik beter
doen wat de dokter
zegt
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Hoe snel ik van een
ziekte genees is sterk
afhankelijk van geluk.
Mijn
gezondheid
wordt
grotendeels
bepaald door wat ik
zelf doe.
Voor mijn gezondheid
ben ik voor een groot
deel afhankelijk van
dokters.
Ik
heb
mijn
gezondheid in eigen
hand.
Om
ziektes
te
voorkomen is het
goed om regelmatig
een
dokter
te
raadplegen.
Of ik gezond blijf is
een
kwestie
van
toevallige
omstandigheden.
Het ligt vooral aan
mezelf hoe snel ik van
een
ziekte
zal
herstellen.
Gezonde voeding is
erg belangrijk voor
mij.
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Vraag 15: De volgende vragen gaan over voeding
2
of
meer x
per
dag

(1 portie = bv
of

1 x per
dag

4 tot 6
x per
week

1 tot 3
x per
week

minder
dan 1 x
per
week

nooit

of

of

of
of

)

Hoe vaak eet je
fruit?(fruitsap niet
meerekenen!)
Hoeveel fruit eet je dan gemiddeld op zo een dag?
 Antwoord 1: minder dan 2 porties
 Antwoord 2: ongeveer 2 porties
 Antwoord 3: meer dan 2 porties
2
of
meer
x per
dag

1 x
per
dag

4 tot 6
x per
week

1 tot 3
x per
week

minder
dan 1 x
per
week

nooit

= 200 gr
Hoe vaak eet je groenten en
salade (sap en aardappelen
niet meegerekend)?
Hoeveel groenten of salade eet je dan gemiddeld op zo een dag?
(200gr groenten = iets meer dan de helft van een groot plat bord ligt vol groenten)
 Antwoord 1: minder dan 200 gr
 Antwoord 2: ongeveer 200 gr
 Antwoord 3: meer dan 200 gr
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2 of
meer x
per dag

1x
per
dag

4 tot 6 x
per
week

1 tot 3 x
per
week

minder dan
1 x per
week

nooit

Hoe vaak drink je
fruit- of groentesap?
Hoeveel fruit- of groentesap drink je dan gemiddeld op zo een dag?
 Antwoord 1: minder dan 2 glazen
 Antwoord 2: ongeveer 2 glazen
 Antwoord 3: meer dan 2 glazen
2 of
meer
x per
dag

1x
per
dag

4 tot 6
x per
week

1 tot 3
x per
week

minder
dan 1 x
per
week

nooit

Hoe vaak eet je bruin brood
(ook bruine beschuit, bruine
pistolets of bruin stokbrood)?
Hoeveel bruin brood eet je dan gemiddeld op zo een dag?
 Antwoord 1: minder dan 8 sneden
 Antwoord 2: ongeveer 8 sneden
 Antwoord 3: meer dan 8 sneden

2 of
meer x
per dag

Hoe vaak eet je vis of
schelp- of schaaldieren
(zoals kabeljauw, mosselen,
garnalen, ) .
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1x
per
dag

4 tot 6
x per
week

1 tot 3
x per
week

minder
dan 1 x
per week

nooit

Hoeveel vis of schelp- of schaaldieren eet je dan gemiddeld op zo een dag,
 Antwoord 1: minder dan 100 gr
 Antwoord 2: ongeveer 100 gr
 Antwoord 3: meer dan 100 gr
2 of
meer x
per
dag

1x
per
dag

4 tot 6
x per
week

1 tot 3
x per
week

minder
dan 1 x
per week

nooit

Hoe vaak drink je gesuikerde
frisdranken? (light frisdranken
worden hier niet bijgerekend)
Hoeveel gesuikerde frisdrank drink je gemiddeld op zo een dag? (1 liter = ongeveer
3 blikjes of 4 kleine glazen)
 Antwoord 1: minder dan 1 liter
 Antwoord 2: ongeveer 1 liter
 Antwoord 3: meer dan 1 liter
Vraag 16: Welke maaltijden eet je per dag (op de meeste dagen)? Hier mag je alles
aankruisen wat je op een gemiddelde dag eet.
 Antwoord 1: Een ontbijt
 Antwoord 2: Een middagmaal
Is dit :  Antwoord 2a: Een warme maaltijd
 Antwoord 2b: Een broodmaaltijd
 Antwoord 2c: Iets anders: ……………………………………
 Antwoord 3: Een avondmaal
Is dit :  Antwoord 3a: Een warme maaltijd
 Antwoord 3b: Een broodmaaltijd
 3c: Iets anders; ………………………………………………
 Antwoord 4: Tussendoortjes (fruit, chips, koekjes, stukjes kaas, yoghurt, ….)
Vraag 17: Rook je nu sigaretten?
 Antwoord 1: Ja, alle dagen
Hoeveel sigaretten rook je gemiddeld elke dag?
…………………………….
 Antwoord 2: Ja, af en toe
Hoeveel sigaretten rook je gemiddeld elke dag?
…………………………….
 Antwoord 3: Nee, helemaal niet
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2-3 x per
dag
meer dan 3x
per dag

1x per dag

5-6 dagen
per week

2-4 dagen
per week

1 dag per
week

1-3 dagen
per maand

minder dan
1 dag per
maand

Nooit

Vraag 18: Probeer hieronder weer te geven hoe vaak je de opgesomde producten
drinkt. Denk hierbij aan je gemiddelde over de afgelopen twee maanden.

Water
(kraantjeswater,
mineraalwater
Koffie, thee
Wijn (ook
champagne en
schuimwijn)
Bier
Andere alcohol
(whisky,
cognac, porto,
cider,
aperitieven, …)
Vraag 19: Het is niet altijd even makkelijk om gezond te eten. Hoe zeker ben je dat
je de volgende moeilijkheden zou aankunnen?
Ik kan gezond eten en gezond
blijven eten, …
1
Helemaal
niet eens
…zelfs al duurt het een tijdje voor
ik er routine in heb
…zelfs al herval ik soms in
ongezonde gewoonten
…zelfs al moet ik mijn hele manier
van eten veranderen
…zelfs al steunt mijn omgeving
mij hierin niet
….ook als dat betekent dat ik dan
heel
gedetailleerde
boodschappenlijstjes en menu’s
maken
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2
Eerder
niet
eens

3
Eerder
eens

4
Helemaal
eens

Vraag 20: Waar doe je het meest je inkopen ?
 Antwoord 1
 Antwoord 5

 Antwoord 2

 Antwoord 6
 Antwoord 7: Buurtwinkel, kruidenier

 Antwoord 3
 Antwoord 8: Een andere winkel; …………..
 Antwoord 4
Vraag 21: Hebben er zich de laatste paar maanden belangrijke veranderingen
voorgedaan die een invloed hadden op je leven?
 Antwoord 1: Ja
 Antwoord 2: Nee

 ga naar vraag 21
 ga naar vraag 22

Vraag 22: Welke veranderingen heb je ervaren (u kan meerdere antwoorden
aankruisen)
 Antwoord 1: Verandering in gezinssamenstelling
(Bijvoorbeeld een overlijden, echtscheiding, geboorte, …)
 Antwoord 2: Verandering in je werkomgeving of die van je gezinsleden
(Bijvoorbeeld werk gevonden/verloren, andere uren…)
 Antwoord 3: Verandering in je woonomstandigheden
(Bijvoorbeeld een verhuis, …)
 Antwoord 4: Verandering in de gezondheidstoestand van jezelf of je gezinsleden
 Antwoord 5: Andere,
welke:…………………………………………………………………………………..
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Vraag 23: De volgende vraag gaat over het OCMW.

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

In het algemeen
behandelt het
OCMW me op een
eerlijke manier
 Als je geen enkele vorm van steun ontvangt, moet je vraag 24 niet invullen.
Voor jou is de vragenlijst dan afgelopen
Als je wel steun ontvangt, moet je vraag 24 invullen.
Vraag 24: De volgende vraag gaat over de steun (financiële, materiële) die je
ontvangt van het OCMW.

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

De hoeveelheid
financiële/materiële
steun die ik nu ontvang
van het OCMW is
voldoende aangepast
aan mijn situatie
Als je graag de resultaten van het onderzoek ontvangt sturen we deze graag op na
afloop, gelieve dan hieronder je e-mail-adres of adres op te geven:
…………………………………………………………………………………………………
………………………….

Heel erg bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek!
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Bijlage 5: Vragenlijst T0+5weken
Wat is je geboortedatum? ………/…… /…………
Vraag 1: De vragen die nu volgen zijn uitspraken over geld waarbij je moet
aangeven in welke mate je het hiermee eens of oneens bent. Zet een kruisje in de
juiste kolom

1
Helemaal
niet eens

2
Niet
eens

3
Tussen
in

4
Eens

5
Helemaal
eens

Ik vind dat ik te
weinig geld heb om
op een waardige
manier te leven
Op het eind van de
maand heb ik geld te
kort
Ik vind dat ik te
weinig geld heb om
gezond te kunnen
leven
Ik vind dat ik geld te
kort kom om mijn
leven in te richten
zoals ik dat zelf wil
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Vraag 2: De vragen die nu volgen gaan over gedrag. Geef aan in welke mate dit
voor jou van toepassing is op dit moment. Plaats een kruisje in de juiste kolom.

Nooit

Voor ik iets koop, denk ik goed na of ik
het kan betalen
Ik betaal mijn rekeningen op tijd
Ik volg mijn geldzaken van dichtbij op
Ik stel lange-termijn doelen en doe
mijn best deze te bereiken
Ik probeer geld opzij te zetten voor
grotere onregelmatige uitgaven
Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de
verschillende
categorieën
vaste
kosten uitgeef (bijvoorbeeld huur,
energie, telefoon…)
Ik weet hoeveel ik maandelijks in
totaliteit aan leefgeld uitgeef (leefgeld
= totaliteit van voeding + kleding +
ontspanning… en omvat geen vaste
kosten en geen spaargeld)
Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de
afzonderlijke
leefkosten
uitgeef
(bijvoorbeeld
voeding,
kleding,
ontspanning,…)
Ik hou bij waaraan ik mijn geld uitgeef
(huishoudboekje,
kasticketjes
of
facturen bewaren,…)
Ik kan goed onderscheid maken
tussen dingen die ik echt nodig heb en
extraatjes
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Meest
al niet

Soms
wel
soms
niet

Meesta
l wel

Altijd

Vraag 3: De vragen die nu volgen zijn uitspraken waarbij je moet aangeven in welke
mate je al dan niet akkoord gaat. Geef aan in welke mate je het eens of oneens bent
met de volgende uitspraken. Plaats een kruisje in de juiste kolom.

1
Helemaal
niet

2
Niet

3
Tussen
in

4
Wel

5
Helemaal
wel

De cursus vond ik
nuttig
Ik zou in de toekomst
een
gelijkaardige
cursus willen volgen
indien mogelijk
Ik zou deze cursus
aanraden
aan
anderen
Dankzij de cursus
heb ik geld kunnen
besparen
Dankzij de cursus
voel ik me beter
Dankzij de cursus
kan ik nu goedkoper
boodschappen doen
Ik heb in de cursus
dingen geleerd die ik
zal blijven gebruiken
Het is een goed idee
dat
iedereen
die
verhoogde
aanvullende
financiële steun krijgt
deze cursus moet
volgen
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1
Helemaal
niet

2
Niet

3
Tussen
in

4
Wel

5
Helemaal
wel

Ik heb veel bijgeleerd
over het plannen van
uitgaven (les 2, o.a.
gebruik van
weekplanner)
Ik ben van plan om
hetgeen ik geleerd heb
over het plannen van
uitgaven te gebruiken
Ik heb veel bijgeleerd
over administratie en
het ordenen van
papieren (les 3)
Ik ben van plan om
hetgeen ik geleerd heb
over administratie en
het ordenen van
papieren te gebruiken
Ik heb veel bijgeleerd
over boodschappen
doen (les 4).
Ik ben van plan om
hetgeen ik geleerd heb
over boodschappen te
gebruiken.
Ik heb veel bijgeleerd
over sparen, besparen
en lenen (les 5)
Ik ben van plan om
hetgeen ik geleerd heb
over sparen, besparen
en lenen te gebruiken.

Vraag 4: Geraak je in de winkel waar je volgens jou het goedkoopst je inkopen kan
doen?
1. Ja
2. Nee

120

Vraag 5: Zijn er nog zaken die je wil vertellen over deze cursus?
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Bijlage 6: REMI FAQ
REMI
Frequently Asked Questions
In deze FAQ geven we antwoord op een aantal vaak terugkomende vragen en
bedenkingen bij het gebruik van REMI. Hierbij maken we het onderscheid tussen:



DEEL 1: vaak terugkerende algemene vragen en bedenkingen over REMI
DEEL 2: praktische vragen over het gebruik van REMI
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DEEL 1: vaak terugkerende algemene vragen en bedenkingen over REMI
Waarom bestaat REMI?
a. De huidige praktijk van aanvullende financiële steunverlening
verschilt zeer sterk tussen en binnen OCMW’s.
b. REMI berekent referentiebudgetten op maat van iedere
cliëntsituatie en geeft aldus de hoogte van het inkomen dat
minimaal noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Deze
referentiebudgetten worden vergeleken met het reëel beschikbaar
inkomen van het gezin. Het verschil geeft het inkomen dat het
gezin extra nodig heeft indien:
i. De inkomsten niet kunnen worden verhoogd
ii. De vaste uitgaven niet kunnen worden verminderd
c. REMI reikt uniforme criteria aan om leefsituaties te beoordelen in
functie van de menselijke waardigheid en doet dit op maat van
elke cliënt. Zo zal dezelfde cliënt in verschillende OCMW’s tot
eenzelfde referentiebudget komen, en zullen verschillende
cliëntsituaties binnen hetzelfde OCMW tot verschillende
referentiebedragen leiden.
Hoeveel bedraagt de maximale financiële impact van het gebruik van REMI voor
de toekenning van AFS?
Een eenduidig antwoord geven op de vraag hoeveel het een OCMW meer of minder
zal kosten wanneer de aanvullende financiële steun (AFS) wordt toegekend op
basis van REMI, kunnen we niet. De financiële implicaties van het gebruik van REMI
zijn namelijk afhankelijk van hoeveel AFS het OCMW nu al toekent, van het profiel
van de cliënten (gezinssamenstelling, woonsituatie en inkomenssituatie) en van de
mate waarin het OCMW schulden in aanmerking neemt bij het beoordelen van
leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. We kunnen wel de impact
van REMI proberen in te schatten op basis van simulatie.
De maximale financiële impact van het gebruik van de referentiebudgetten bij de
toekenning van aanvullende financiële steun berekenden we aan de hand van een
simulatie die steunt op volgende premissen. We veronderstellen dat alle cliënten
leefloongerechtigd zijn en, bij kinderlast, ook recht hebben op gewaarborgde
kinderbijslag, belastingkrediet en studietoelage. Verder gaan we ervan dat
momenteel in het OCMW geen enkele vorm van AFS wordt toegekend. De
samenstelling van de cliëntenpopulatie naar gezinstype is als volgt: 40,3% van de
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leefloondossiers betreft alleenstaanden, 31,5% samenwonenden en 28,2% over
alleenstaanden of koppels met kinderen. 1
Omdat huisvestingskosten een grote hap uit het huishoudbudget nemen en de
huurprijzen van sociale woningen veel lager dan liggen die op de private markt,
berekenen we de maximale meerkost van REMI apart voor cliënten die op de
private markt huren en cliënten die een sociale woning huren.
Cliënten met leefloon die huren op de private markt en hiervoor een mediane
huurprijs betalen, zouden volgens de referentiebudgetten gemiddeld € 310 AFS per
maand nodig hebben om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen.
Omdat deze simulatie uitgaat van cliënten die nog geen AFS ontvangen, is dit
bedrag integraal een ‘meerkost’ voor het OCMW. Voor alleenstaanden zonder
kinderen bedraagt de AFS volgens REMI € 274, voor koppels zonder kinderen € 371,
voor alleenstaanden met kinderen € 234, voor koppels met kinderen € 516.
Cliënten met leefloon die een sociale woning betrekken en hier de minimum
huurprijs betalen hebben gemiddeld € 86 AFS nodig om menswaardig te kunnen
leven. Een alleenstaande zonder kinderen krijgt met REMI gemiddeld € 46 steun
meer, een koppel zonder kinderen € 205 meer, een alleenstaande met kinderen €
53 minder en een koppel met kinderen € 229 meer.

1

Deze verdeling naar gezinstype is afgeleid uit de statistieken van de POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, Leefloon: aantal begunstigden per
categorie op 1 maart 2013
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Wat als OCMW niet de financiële middelen heeft om iedereen van een
menswaardig inkomen volgens REMI te voorzien?
Het toekennen van aanvullende financiële steun moet worden gezien als een
vierde stap in het financieel ondersteunen van gezinnen door OCMW’s.
1. Vooreerst dient te worden nagegaan of alle rechten uitgeput werden (bv.
omnio-statuut, sociaal-culturele participatie, steunpunt
vrijetijdsparticipatie, ... zie :
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx
2. Tegelijkertijd is het belangrijk om na te gaan in welke mate vaste kosten
als huur, energie, internet of telefonie kunnen worden beperkt (zie:
http://www.vlaamsverhuurplan.be/nl
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_lev
en www.bestetarief.be)
3. Evenzeer belangrijk is om na te gaan of inkomsten van cliënten kunnen
worden verhoogd door het vinden van passende tewerkstelling
4. Een vierde stap de berekening van de aanvullende financiële steun
We raden af om de door REMI voorgestelde bedragen procentueel te verminderen
omdat dit een verschillende impact heeft op het budget naargelang de
gezinssituatie. Voor kleinere gezinnen vertegenwoordigen de vaste kosten zoals
huishuur, energiekosten of verzekeringen een veel groter aandeel van het totale
budget dan voor grotere gezinnen (zie figuur 1).
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Figuur 1: Impact van het verminderen van REMI met 20% op de noodzakelijke
uitgaven van drie typegezinnen, mei 2013

Dit impliceert dat het verminderen van de door REMI voorgestelde bedragen met
een bepaald percentage een relatief grotere impact heeft op het noodzakelijke
budget (leefgeld en spaargelden) van kleine gezinnen. De vermindering heeft
immers geen impact op de vaste kosten, die moeten in ieder geval worden
betaald. We illustreren dit met een voorbeeld. Indien het referentiebudget (mei
2013 voor gezinnen in goede gezondheid) van een alleenstaande (1066 euro), een
eenoudergezin (1545 euro) of een koppel met twee kinderen (2367 euro) met 20%
verminderd wordt, betekent dit een procentuele vermindering van de leef-en
spaargelden met respectievelijk 51% (213 euro) , 43% (309 euro) en 33% (473
euro). De alleenstaande zal hierdoor niet langer kunnen sparen en geen budget
overhouden voor kleding, vervoer, ontspanning, het onderhoud van de woning en
burgerverplichtingen. Het koppel met twee kinderen kan door de vermindering van
het noodzakelijk budget niet langer sparen en heeft geen geld meer over voor
ontspanning en de onderwijsuitgaven van de kinderen.
Vandaar dat men best zeer voorzichtig is met het procentueel verminderen van de
berekende steun. OCMW’s voor wie het financieel niet haalbaar is om het volledige
bedrag aan REMI-steun toe te kennen, raden we aan om het bedrag voor de
noodzakelijke spaargelden niet mee in rekening te nemen. Dit impliceert echter
wel, dat indien de cliënten in de loop van het hulpverleningsproces (en in vele
gevallen ook nadien) toch te maken krijgen met grote onverwachte uitgaven, deze
apart moeten bekeken worden.
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Leidt het toepassen van REMI tot een betekenisvolle uitbreiding van de
werklast voor maatschappelijk werkers?
Het gebruik en systematisch en proactief screenen van dossiers op de nood aan
aanvullende financiële steun zal wellicht leiden tot een uitbreiding van het aantal
dossiers. Echter, door een ver doorgevoerde structurering van het sociaal
onderzoek en van de opmaak van individuele dossiers blijkt dat tijd kan worden
gewonnen (Storms et al., 2013). Bovendien worden een aantal beleidsbeslissingen
geformaliseerd waardoor niet voor elk individueel dossier een uitgebreide discussie
op het bijzonder comité sociale dienst of op de raad moet worden gevoerd en de
maatschappelijk werkers hier niet telkens opnieuw bepaalde keuzes moeten
verantwoorden. Dit zal zeker bijdragen tot het beperken van de werklast van de
maatschappelijk werkers en de professionalisering van het maatschappelijk werk in
het OCMW.
De referentiebudgetten en REMI houden geen rekening met de spanning tussen
uitkeringen en minimumlonen
Referentiebudgetten geven de hoogte weer van de noodzakelijke uitgaven. Die
liggen in een aantal gevallen (voor gezinnen met kinderen die huren aan een
mediane huurprijs in de private huisvestingssector) dichtbij of meestal boven het
nationaal gewaarborgde minimumloon (Storms (B Storms & K Bogaerts, 2012). Om
te voorkomen dat mensen in de financiële hulp zouden blijven hangen, kan worden
beslist om aanvullende steun onder voorwaarden van een succesvol arbeidstraject
wordt toegekend. Bij tewerkstelling art. 60§7 moet het referentiebudget in
principe ook worden berekend.
Opgemerkt moet worden dat de feitelijke minimumlonen in de meeste sectoren
doorgaans een stuk hoger liggen dan het nationaal gewaarborgde minimumloon
(Marx, Verbist, Vandenbroucke, Bogaerts, & Vanhille, 2010), zeker wanneer ook
eindejaarstoelagen en vakantiegeld mee in aanmerking worden genomen.
Bovendien zijn er ook belangrijke maar minder manifeste redenen waarom mensen
werken (Serneels, 2002). Arbeid brengt structuur in het leven en verruimt de
sociale contacten aanzienlijk. Werken is ook goed voor het imago: het verschaft
mensen een sociale status, een zeker prestige. Daarenboven gaan mensen hun
werk steeds minder als plicht aanzien, maar beschouwen ze het als een
mogelijkheid tot individuele zelfontplooiing en een mogelijkheid om bij te dragen
aan (participatie aan) de samenleving.
Daarnaast is het nog maar de vraag of het samengaan van langdurige werkloosheid
en een verhoogd risico op armoede altijd in één richting moet worden bekeken.
Het kost immers veel energie om het eigen leven in handen te blijven nemen als je
lange tijd moet rondkomen met een te laag inkomen. Iedereen, arm of rijk,
beschikt maar over een beperkte energiebron. Indien mensen door een te laag
inkomen en de moeilijke keuzes die hiermee gepaard gaan (Van Thielen & Storms,
2013) deze energiebron steeds moeten uitputten, dan falen ze in hun
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zelfregulatie. Muraven & Baumeister (2000) spreken in dit geval van ‘ego
depletion’. ‘Ego depletetion’ zal maken dat mensen geen energie overhouden om
werk te zoeken of arbeid langdurig vol te houden.
Hoe verhoudt Europese armoedelijn zich tot REMI?
In de onderstaande tabel worden de referentiebudgetten voor verschillende
typegezinnen vergeleken met de Europese armoedelijn. De Europese armoedelijn
beschouwt iedereen met een gezinsinkomen dat lager ligt dan 60% van het
mediaan equivalent gezinsinkomen in een land als arm.
Het grote voordeel van de Europese armoedelijn is dat ze gemakkelijk te
berekenen is en ook relatief robuust is. Op dit moment is het de enige norm om
voor alle landen in de EU op een vergelijkbare manier inkomensarmoede te
schatten. De voornaamste verdiensten van deze indicator blijft dat ze ermee voor
gezorgd heeft dat armoede en sociale uitsluiting op de Europese agenda
verscheen, en één van de EU2020 doelstellingen is geworden.
De Europese armoedelijn heeft echter ook een aantal belangrijke nadelen. Een
eerste nadeel betreft haar validiteit. Die kan worden bekritiseerd omwille van
verschillende redenen (B. Storms, 2012). Vooreerst gaat er geen normatieve
overtuigingskracht uit van deze indicator omdat ze geen uitspraak doet over de
mate waarin een inkomen gelijk aan het mediaan gestandaardiseerde inkomen
burgers in de mogelijkheid stelt volwaardig te participeren aan de samenleving. Ze
meet vooral de mate waarin de lidstaten erin slagen om hun inwoners een
levenstandaard te garanderen die niet ver beneden het mediaan welvaartsniveau
van hun land ligt. Maar ze doet geen uitspraak over de mate waarin dit volstaat om
menswaardig te leven. Dat een aanvaardbare levenstandaard niet uitsluitend kan
worden gemeten aan de hand van het mediaan netto equivalent huishoudinkomen
wordt duidelijk als we de Europese armoedegrens vergelijken met de
referentiebudgetten (zie Tabel 1). Deze laatsten variëren namelijk sterk
naargelang de sociaaleconomische leefomstandigheden van gezinnen. De Europese
armoedelijn daarentegen houdt hiermee geen rekening en geeft eenzelfde
inkomensgrens ongeacht de huisvestingssituatie, de gezondheidstoestand, de
tewerkstellingssituatie en de leeftijd van de gezinsleden. Dit zogenaamde
‘relativistische’ karakter van de Europese armoedelijn werd sterk duidelijk bij de
toetreding van de nieuwe Europese lidstaten in 2004. Landen met een relatief laag
welvaartsniveau zoals Tsjechië, Slowakije, Slovenië of Hongarije, blijken verassend
lage armoedecijfers te realiseren, vaak even laag als relatief rijke landen zoals
Noorwegen en Nederland.
Een tweede vaak gehoorde kritiek op de armoederisicograad is dat ze de
welvaartspositie van burgers slechts partieel meet omdat ze geen rekening houdt
met het al dan niet toegang hebben tot bepaalde private en publieke goederen en
diensten. Gezinnen met eenzelfde samenstelling en inkomen, maar die leven in
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een land of regio waar de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gezondheidszorg of
van het openbaar vervoer zeer sterk verschilt, generen niet dezelfde
levensstandaard (B Storms, Goedemé, & Van den Bosch, 2011).
Hiermee samenhangend kunnen ook de equivalentiefactoren bij de
armoederisicograad worden bekritiseerd. Equivalentiefactoren maken het mogelijk
om gezinnen van verschillende omvang en samenstelling te vergelijken naar
levenstandaard. Personen die samenwonen kunnen immers heel wat kosten delen
(huur, verwarming, duurzame consumptiegoederen,…). Hierdoor hebben een
tweede en volgende volwassene en ook de kinderen in een gezin minder nodig dan
een eerste volwassene. Om de Europese armoederisicodrempel voor verschillende
gezinstypes te berekenen, vermenigvuldigt men daarom de armoederisicodrempel
voor een alleenstaande met de som van de equivalentiefactoren. Die bedragen 1,0
voor een eerste volwassene, 0,5 voor iedere tweede en volgende volwassene en
0,3 voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderen van 14 jaar en ouder krijgen
equivalentiefactor 0,5. Deze equivalentiefactoren, afgeleid van de gemodificeerde
OESO-schaal, zijn echter in hoge mate arbitrair gekozen. Wanneer men ze
vergelijkt met de equivalentiefactoren die gegenereerd worden door de
referentiebudgetten, overschatten ze de minimale bijkomende kost voor een
tweede volwassene bij hoge huisvestingkosten (huurders op de private
huisvestingsmarkt of eigenaars met hypotheek). De kosten van kinderen
daarentegen worden veeleer onderschat en blijken daarnaast ook te ruw (B.
Storms & K. Bogaerts, 2012).
Een laatste belangrijke bedenking bij het gebruik van de armoederisicograad als
armoedemaatstaf heeft betrekking op de mate waarin ze gevoelig is voor
beleidsinterventies. Ook hier scoort deze indicator teleurstellend. Het is niet
evident om op basis van deze maatstaf een gericht beleid te voeren dat armoede
voorkomt of oplost. Als we meten met de armoederisicograad dan zal armoede in
de samenleving aanwezig blijven ondanks het feit dat fysieke en sociale
basisbehoeften vervuld zijn voor de meeste mensen. Anderzijds, in landen waar de
overgrote meerderheid van de burgers een tekort ervaart om menswaardig te
participeren zal hoogstens 50% van de bevolking arm kunnen zijn op basis van deze
indicator.
Door de veelheid aan kritische bemerkingen die kunnen worden gemaakt bij de
armoederisicograad als armoede-indicator, raden we af om hem te gebruiken om
in concrete situaties te bepalen wat gezinnen nodig hebben. Doch ook in
wetenschappelijk onderzoek naar armoedemeting moet men zeer voorzichtig zijn
om op basis van deze norm verregaande conclusies te trekken.
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De hoogte van de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie voor
Vlaamse gezinnen die hun woning huren en in goede gezondheid verkeren
vergeleken met de hoogte van de armoederisicodrempel, 2008
Referentiebudgetten 2008
Niet werkend
Werkend
HuurHuurHuurHuurder
der
der
der
prive sociale
prive sociale
sector
sector
sector
sector
Actieve leeftijd
Alleenstaande man
Vrouw+kind (j, 2 jaar)
Vrouw+kind (j, 8 jaar)
Vrouw+kind (m,15 jaar)
Vrouw + kinderen (8, 15 jaar)
Koppel
Koppel + kind (j, 2 jaar)
Koppel + kind (m,4jaar)
Koppel + kind (j, 8 jaar)
Koppel + kind (m,15 jaar)
Koppel + kinderen (4, 8 jaar)
65-plus
Alleenstaande, niet
zorgbehoevend
Koppel, niet zorgbehoevend

1013
1432
1567
1578
2035
1367
1862
1779
1874
1891
2101

762
1135
1270
1280
1664
1167
1564
1482
1576
1593
1788

ArmoedeRisicodrempel
2008

979
1278
1406
1543
1877
1299
1555
1588
1683
1822
1847

728
980
1109
1245
1505
1099
1257
1291
1385
1525
1535

966
1256
1256
1449
1739
1449
1739
1739
1739
1932
2029

958

707

966

1275

1075

1449
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DEEL 2: praktische vragen over het gebruik van REMI
In hoeverre moeten spaargelden mee in rekening worden genomen?
Hiervoor kan men bij het gebruik van REMI teruggrijpen naar het huidige beleid dat
geldt binnen het eigen OCMW.
Vanuit CEBUD bevelen wij echter aan om ook rekening te houden met de draaglast
en financiële ademruimte van mensen. Wanneer bepaalde clienten een vraag tot
AFS doen terwijl zij de beschikking hebben over spaargeld, raden wij aan om ofwel
de richtnorm te nemen van de vrijgestelde spaargelden in het kader van het
sociaal onderzoek met het oog op het verwerven van een leefloon (6200 euro),
ofwel minstens het bedrag te vrijwaren dat overeenstemt met de
reserveringsuitgaven voor een volledig jaar. Mensen moeten immers in staat
kunnen zijn om noodzakelijke duurzame consumptiegoederen te vervangen indien
deze stuk gaan.
Voor de verschillende gezinstypes komt dit neer op de bedragen gepresenteerd in
onderstaande tabel .
Reserveringsuitgaven voor een jaar voor de verschillende gezinstypes
Type gezin
alleenstaande

Reserveringsuitgaven
* 12
76,14*12

Vrij te stellen
spaargelden
914

alleenstaande met een kind

86,65*12

1040

alleenstaande met twee
kinderen
alleenstaande met drie kinderen

93,88*12

1127

101,2*12

1214

koppel

90,09*12

1081

koppel met een kind

99,47*10

995

koppel met twee kinderen

104,82*12

1258

koppel met drie kinderen

112,13*12

1346

Deze vrijgestelde spaarbedragen worden dan niet mee in rekening genomen bij
een beslissing over eventuele aanvullende steun. Als er nog meer spaargeld
aanwezig is, kan dit eerst worden aangesproken alvorens over te gaan naar het
toekennen van aanvullende steun.
Met de cliënten moet duidelijk worden besproken waaraan het te vrijwaren
spaargeld kan worden besteed. Door samen met hen toekomstige kosten bespreken
kunnen verrassingen voorkomen worden.
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Vanaf wanneer moeten we dossiers ingeven in REMI/ REMI-steun toekennen?
We bevelen vanuit CEBUD aan om alle dossiers die al drie maanden op het OCMW
zijn te screenen op:
Zijn alle rechten uitgeput?
Hebben we voldoende informatie over alle inkomsten en
uitgaven?
o Is er nood aan AFS volgens REMI?
Niet alle clienten worden regelmatig gezien op een OCMW.
o
o

Alle dringende dossiers kan men de eerste drie maanden via dringende
steun verder helpen, zonder REMI toe te passen. Nadien zou de
financiële situatie duidelijk moeten zijn.
Voor cliënten die eenmalig komen aankloppen ( met de vraag voor een
eenmalige financiële of materiële steun):
o Dient ook steeds te worden nagaan of ook voor deze clienten
alle rechten uitgeput zijn (a.h.v. checklist)
o Indien het wenselijk is dat deze cliënten terugkomen, dan
dient ook bij hen de nodige informatie te worden opgevraagd
om de AFS te kunnen berekenen
Wat met schulden?
In REMI wordt een onderscheid gemaakt tussen “Afbetalingen” en “Schulden”.
-

Afbetalingen kunnen worden opgenomen in het budget. Schulden worden enkel
opgenomen in het budget als er ook effectief een afbetalingsplan is. Schulden die
enkel als schuld geregistreerd worden staan ‘op pauze’. Hiermee wordt dus geen
rekening gehouden bij het berekenen van een maandbudget in REMI.
Het is niet mogelijk om algemene uitspraken te doen over het al of niet opnemen
van de afbetaling van schulden in een budget en hiermee dus ook rekening te
houden bij het berekenen van aanvullende steun.
We merken in de praktijk dat OCMW ’s de volgende strategieën hanteren:
-

Als mensen overlevingsschulden maken (dit zijn schulden voor
noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen worden betaald
omwille van het te lage inkomen of leefgeld) wordt de afbetaling van
deze schulden zeker opgenomen als afbetaling en wordt hiermee
rekening gehouden bij het berekenen van een maandbudget. Tegelijk
met het opnemen van deze overlevingsschulden wordt best ook
gewerkt aan het structureel verminderen van de uitgaven (bv. voor
huisvesting), omdat anders deze overlevingschulden steeds opnieuw
worden opgebouwd.
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-

Als mensen schulden hebben gemaakt door een onaangepast
uitgavenpatroon worden in een aantal OCMW’s niet alle afbetalingen
van deze schulden mee opgenomen in REMI. Het is zeker zinvol om bij
deze laatste groep in te zetten op het versterken van de financiële
competenties van de cliënten. Het is belangrijk om in gedachten te
houden dat mensen door (hun beperkte competenties) soms jarenlang
in een zware schuldensituatie verzeild raken en dat dit een niet te
onderschatten belasting betekent voor hun welzijn en dat van hun
kinderen. Op maat van iedere cliënt moet worden nagedacht hoe
schulden afbetalen kunnen samengaan met menswaardig leven.

Wat met iemand die in het systeem van collectieve schuldenregeling en/of
budgetbeheer zit en slechts een deel van zijn inkomen ter beschikking heeft en
tegelijk ook maar een deel van zijn uitgaven zelf onder controle heeft?
In collectieve schuldenregeling wordt normaal de regel toegepast dat men moet
kunnen beschikken over het leefloon, plus kinderbijslag voor elk kind als er
kinderen zijn. De schuldbemiddelaar kan in dit geval REMI gebruiken om na te gaan
hoeveel leefgeld de client minimaal nodig heeft om menswaardig leven mogelijk te
maken. In het programma wordt immers een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
vaste uitgaven, leefgelden en reserveringsuitgaven
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Contextuele financiële steun
Vanuit CEBUD pleiten wij voor contextuele financiële steun. Hieronder verstaan we
financiële steun die niet alleen een cliënt verzekert van een menswaardig
inkomen, maar tevens is gekoppeld aan het versterken van niet-financiële of nietmateriële voorwaarden die zijn vereist om volwaardig aan de samenleving te
kunnen deelnemen. We denken hierbij aan groepsgerichte en individuele cursussen
die cliënten kunnen ondersteunen bij het versterken van hun competenties,
bijvoorbeeld op vlak van lees-, reken-, en budgetterings-vaardigheden. Cliënten
kunnen wellicht ook heel wat baat vinden bij cursussen die hun kennis en
vaardigheden vergroten op vlak van de Nederlandse taal, gezonde voeding,
energiezuinige wonen, solliciteren of opvoeden. Met andere woorden contextuele
financiële steun moet gezien worden als een investering en is als dusdanig steeds
gekoppeld aan voorwaarden die samen met de cliënt worden bepaald en die zijn of
haar toekomstige zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten. Eventueel kan
men samen met de cliënt een engagementsverklaring opmaken waarin genomen
afspraken geformaliseerd en vastgelegd worden. Belangrijk is dat dit in
samenspraak gebeurt met de cliënt. Er is immers vaak aangetoond dat
interventieprogramma’s in velerlei domeinen pas werken als mensen zich erachter
zetten. Ze moeten iets op zich niet per se graag doen, maar ze moeten wel vinden
dat ze het zelf kiezen en de vrijheid ervaren om te doen wat ze willen doen. De
keuzeopties en de keuze zelf moet met andere woorden stroken met hun waarden
(Moller, Deci, & Ryan, 2006).
Als een cliënt er niet in slaagt om zich steeds te houden aan de gemaakte
afspraken, dan is het belangrijk om in gedachten te houden dat herval een
veelvoorkomend onderdeel is van duurzame gedragsverandering en dat men de
cliënt dus niet onmenselijk gaat bestraffen. Het motiveren van cliënten is daarom
ook een belangrijk onderdeel van het hulpverleningsproces. Opvolging en vooral
positieve feedback zijn hierin belangrijke ingrediënten. Heel wat cliënten hebben
relatief weinig ‘succes’-ervaringen, dus een extra schouderklopje kan voor hen
veel betekenen. Deze feedback kan eventueel ook op papier worden gezet, zeker
als het gaat om het halen van een deadline, het bereiken van een vooraf gesteld
doel enz.
Contextuele financiële steun is belangrijk omdat de door REMI gegenereerde
referentiebudgetten een ondergrens vertegenwoordigen. Het gaat om
referentiebudgetten die volstaan voor burgers die goed geïnformeerd, zelfredzaam
en zelfstandig zijn en ook geen bijzondere medische of zorgbehoeften hebben. Het
is met andere woorden steeds nuttig om af te toetsen in welke mate deze
voorwaarden gerealiseerd zijn en zo niet, te werken aan de voorwaarden om deze
individuele competenties te versterken.
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Wat met belastingen?
Om te weten of er een teruggave van de belastingen is of de cliënt moet
bijbetalen kan men best contact opnemen met de belastingdiensten.
Bij teruggave van belastingen:
Worden deze gelden best aangewend om eventuele schulden af te
betalen.
Wanneer er na afbetaling van schulden nog belastingteruggave over is,
worden er vrijwillige afstanden gehanteerd voor het terugvorderen van
de eventuele aanvullende steun op inkomsten waarop een
terugbetaling van toepassing is. Hiervoor maken OCMW's best
systematisch een vrijwillige afstand op bij toekenning van aanvullende
steun.
Het extra bijbetalen van belastingen moet worden gezien als een eenmalige
onverwachte uitgave.
-

Wat met het inkomen van inwonende kinderen?
Op dit moment wordt in REMI het volledige inkomen van inwonende kinderen in
rekening gebracht – deze mogelijkheid blijft steeds bestaan. In de realiteit is het
echter zo dat in de meeste gevallen inwonende kinderen hun eigen inkomen niet
of slechts gedeeltelijk afdragen aan hun ouders en dat zij tegelijk ook een aantal
uitgaven (bv. kleding, ontspanning,...) voor eigen rekening nemen.
Om hieraan tegemoet te komen stellen we de volgende procedure voor.
-

-

-
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Op basis van de referentiebudgetten hebben we berekend hoeveel een
extra inwonende volwassene effectief kost. We zijn van de
veronderstelling uitgegaan dat hij/zij meebetaalt voor: 1) de vaste
kosten voor huur en verbruikerskosten, 2) de leefkosten voor voeding
en 3) de reserveringsuitgaven voor het vervangen van duurzame
consumptiegoederen. Deze kosten bedragen afgerond minimaal 225
euro per maand.
Op basis van deze berekening kan u aan de cliënt duidelijk maken wat
de extra kosten zijn die het inwonen van een beroepsactief kind of
andere volwassene met zich meebrengen en wat dus een goede
richtlijn zou zijn om als onderhoudsgeld te vragen. De praktijk leert
dat heel wat ouders huiveren om hun kinderen een bepaald kostgeld te
vragen. U zou hierin als maatschappelijk bemiddelend kunnen
optreden.
Indien inwonende volwassenen en kinderen maandelijks kostgeld
betalen, dan moeten zij vanzelfsprekend niet mee worden opgenomen
in het basisdossier. Bij het berekenen van aanvullende financiële steun
wordt dan bijgevolg geen rekening gehouden met het inkomen van het

kind noch met de kosten die het met zich meebrengt er wordt enkel
gekeken in welk mate het inkomen van het gezin (zonder het inwonend
kind of andere inwonende volwassene die kostgeld betaalt) toelaat om
de uitgaven van het gezin (zonder inwonend kind of andere
volwassene) te dekken. Indien het inkomen tekort schiet en inkomsten
niet verder kunnen worden verhoogd of uitgaven niet (onmiddellijk)
verder kunnen worden verlaagd, dan is aanvullende financiële steun
noodzakelijk om mensen een menswaardig leven te kunnen
garanderen.
Wat met medische kosten?
Regelmatig terugkerende medische kosten, bv. door chronische aandoeningen,
moeten in REMI worden ingevoerd bij extra medische uitgaven - remgeld en andere
uitgaven (ziekenvervoer, dieetvoeding, ...).
Vaak hebben cliënten echter erg variabele medische kosten. Die moeten factuur
per factuur bekeken worden. Dit soort onverwachte, éénmalige kosten kan men
niet invoeren in REMI op een manier dat er rekening mee wordt gehouden in een
maandbudget. Het is belangrijk dat de gebruikers van REMI zich dit realiseren. Het
is af te raden deze eenmalige kosten in 'varia' in te voeren. Hier horen immers
regelmatig terugkerende noodzakelijke uitgaven thuis, die naar maandbasis
worden herrekend en aldus verrekend worden in het maandbudget.
In een bijkomend tabblad bij het basisdossier kan een kort overzicht worden
bijhouden van de eenmalige uitgaven, waaronder medische uitgaven, maar ook
onverwachte andere rekeningen kunnen worden bijgehouden (weliswaar zonder
details over de aard van de kosten). Hierdoor kan men op langere termijn een
beter zicht kan krijgen op de financiële noden van de cliënt.
Wat met de tussenkomsten via het participatiefonds, het stookoliefonds of het
energiefonds?
Deze worden als is inkomen in de REMI-berekeningsmodule ingebracht. De
aanvullende steun die op basis van de berekeningsmodule wordt toegekend, kan
als een toelage in het energiefonds opgenomen worden mits in het dossier wordt
aangetoond dat de aanvullende financiële hulp wordt aangewend voor de betaling
van energiefacturen.
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Inleiding
Doelstellingen vorming
De vorming ‘Bewust omgaan met je geld’ is gericht op het versterken van individuele
competenties en wil een effectieve bijdrage leveren aan het empoweren van personen met het
oog op een volwaardige deelname aan de samenleving. Deze vorming wordt in eerste instantie
aangeboden aan OCMW’s die deelnemen aan een onderzoeksproject lopende aan het centrum
voor budgetadvies en –onderzoek (Cebud - Thomas More Kempen) naar de effectiviteit van
REMI, een webapplicatie die referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen berekent.
Een troef van de hieronder toegelichte vorming is dat deze in groep wordt aangeboden.
Groepswerking geeft vaak meer aandacht aan de verschillende levensdomeinen van de
deelnemer. Deelnemers ervaren elkaar als lotgenoten en wisselen ervaringen uit. Ze leren van
elkaar hoe met deze ervaringen om te gaan en hoe ze om te buigen naar kansen. Empowerment
of “zichzelf krachtiger maken” is de onderliggende doelstelling. Bovendien wordt door
groepsgerichte hulpverlening vaak de noodzakelijke dwarsverbinding gemaakt met
maatschappelijk empowerment op meso- en macroniveau, zeg maar het verbeteren van de
positie en levenscondities van mensen (Van Regenmortel, 2006; Vanrompay, 2005; Versluys,
2005).
Naast het empoweren van de deelnemers, beoogt deze vorming nog andere doelstellingen. Deze
zijn gerelateerd aan de basisvaardigheden waarover iemand dient te beschikken om zelf het
eigen budget te beheren. De vorming focust daarom op het budgetteren van de inkomsten en
uitgaven, het ordenen van administratie en het aankopen van producten. Doelstellingen van
deze vorming en vaardigheden die aan de deelnemers worden aangeleerd:
-

Deelnemers krijgen zicht op hoe ze hun geld nu besteden.
Deelnemers krijgen zicht op hoe ze hun geld in de toekomst (indien gewenst anders)
kunnen besteden.
Deelnemers leren hun papieren ordenen.
Deelnemers leren bewust aankopen (etiketten lezen, prijzen vergelijken)
Deelnemers leren de valkuilen van lenen kennen.

De vorming bestaat uit vijf inhoudelijke sessies van drie uur en een nazorgsessie en wordt
begeleid door een onderzoeker van Cebud. De hier bovenvermelde doelstellingen en
vaardigheden komen tijdens de ganse vorming aan bod, hoewel getracht wordt om per sessie
een thema centraal te stellen.

Drempelvrees en hoe drempels overwinnen
Een belangrijk aandachtpunt bij het uitwerken van een (groeps)cursus is dat de drempel om
deel te nemen aan een cursus voor mensen met een beperkt inkomen (te) hoog is. Deze
drempels hebben te maken met de organisatie (vb. het moment en de plaats), de inspanningen
die iemand moet leveren, de kosten, enz. Andere drempels hebben dan weer te maken met de
inschatting van de deelnemers. Hoe zal het zijn? Is het zoals vroeger op school? Wie zal er nog
aan de cursus deelnemen? Wie zal de les geven? Zal ik kunnen volgen? ... Zeker voor personen
die het vroeger op school niet zo gemakkelijk hadden, spelen deze gedachten en drempels een
grote rol (Oost-Vlaamse Centra voor basiseducatie vzw, 2009: 11).

Bij het uitwerken van een vorming gericht op personen in armoede, is het van belang rekening te
houden met deze drempels en drempelverlagende maatregelen in te bouwen (De Keeting, Ons
Gedacht & Basiseducatie regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Lier, 2008: 19-20; OCB, 2009:
13). Toegepast op de vorming ‘bewust omgaan met je geld’, resulteert dat in onderstaande
aandachtspunten.
o Deelnemers staan centraal: zij bepalen het ritme, zij moeten zich thuis voelen, zij moeten
hun ervaringen kunnen vertellen.
Deelnemers kunnen veel van elkaar leren: hoe gaan anderen met hun geld om, ervaren
anderen ook moeite om rond te komen met hun budget, hoe gaan de groepsgenoten om
met de duurdere energievoorzieningen, hoe doen anderen boodschappen, wie houdt er
bijvoorbeeld ook bonnetjes bij, … Ervaringen uitwisselen is heel belangrijk in het
leerproces en kan de deelnemers het gevoel geven ‘zinvol en waardevol’ te zijn (anderen
kunnen iets van hen leren).
o Personen in armoede worden geconfronteerd met allerlei belemmeringen: uitval is
mogelijk
Deelnemers met een beperkt budget worden vaak geconfronteerd met allerlei
onverwachte en abrupte tegenvallers. Deze staan dan zo centraal in hun bestaan dat het
volgen van een vorming niet tot hun bezorgdheid behoort. Uitval is dan ook mogelijk.
o Lesgevers moeten tussen de deelnemers staan
Samenhangend met het vorige aandachtspunt is het belangrijk om als lesgever tussen de
deelnemers te staan. Met hen praten, aandachtig zijn voor enkele voortekenen dat het
niet goed met iemand gaat en persoonlijk contact zijn relevante aandachtspunten.
o Lesgeven moet op een ontspannende manier gebeuren, zonder dat het schools overkomt
Vaak hebben personen in armoede negatieve herinneringen aan onderwijs. Veelal
hebben ze geen hoger diploma en hebben ze een mislukt gevoel. Bovendien denken ze
vaak dat ze iets niet zullen kunnen. Probeer deelnemers dan ook gerust te stellen, en
zorg voor voldoende afwisseling in de les. Wees als lesgever niet steeds aan het woord,
maar laat inhoud vanuit de groep komen.
o De inhoud moet bruikbaar zijn in het dagelijkse leven, en moet zinvol en nuttig zijn
Om deelnemers blijvend te motiveren naar de lessen te komen, moet de lesgever ervoor
zorgen dat de lesinhoud afgestemd is op het dagelijkse leven en bruikbaar is voor de
deelnemers. Concrete oefeningen of huiswerk kunnen helpen om de lesinhoud ook in het
dagelijkse leven in te bouwen, en de relevantie ervan te doen inzien.

Hoe deelnemers selecteren en warm maken voor de vorming?
De deelnemers die de cursus volgen in het kader van het REMI-onderzoek werden door de
OCMW-medewerkers zelf geselecteerd. Hiervoor dienden ze wel enkele uitsluitingscriteria te
respecteren, als geen acute verslavingsproblematiek hebben, minimale competenties hebben op
het vlak van lezen, schrijven en rekenen en de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

Belangrijk is wel dat deelnemers gemotiveerd worden om aan een dergelijk vormingstraject deel
te nemen, door hen aan te spreken en geleidelijk aan warm te maken voor de vorming. Vooral
het positief benoemen van de persoon en zijn/haar mogelijkheden blijkt heel belangrijk te zijn.
Dat brengt met zich mee dat de selectie van deelnemers aan groepswerkingen tijdsintensief is,
en samenwerking vraagt tussen de vormingswerker en vaste begeleider. Idealiter kent een
groep een homogene samenstelling op het gebied van (mentaal) niveau, maar worden de overige
kenmerken zo heterogeen mogelijk gehouden zodat deelnemers ook van elkaar kunnen leren
(verschillen in inkomenssituaties, gezinstypes, leeftijd, psychische en/of relationele problemen,
…) (Vanrompay & Vanbilsen, 2006: 47).
De deelnemers aan de vorming die wordt aangeboden aan OCMW’s die meewerken aan het
voornoemde onderzoeksproject naar de effectiviteit van REMI worden door de verschillende
OCMW’s geselecteerd. Dat brengt met zich mee dat de achtergrond van de deelnemers zeer
divers zal zijn. Zo zullen er deelnemers zijn met en zonder schulden, in budgetbeheer, in
budgetbegeleiding, of deelnemers die steun ontvangen van het OCMW zonder budgettaire
begeleiding. Het budget dat deelnemers ter beschikking hebben, is daardoor zeer uiteenlopend,
net als de uitgaven die de deelnemers dienen te doen. Sommigen zullen enkel leefgeld
ontvangen, anderen zullen ook alle facturen zelf moeten betalen. Belangrijk is hieraan voldoende
aandacht te besteden in de oefeningen, vooral bij het leren opstellen van een budgetplan.

Opbouw van voorliggende cursus
In wat volgt, worden de vijf inhoudelijke sessies en de nazorgsessie uiteengezet. Voor elke sessie
wordt genoteerd welke onderwerpen aan bod komen, en welke oefeningen er met en voor de
deelnemers voorzien zijn. In de bijlagen van deze cursus wordt al het lesmateriaal gebundeld.
Bijlagen zijn verkrijgbaar op aanvraag via mail.

Sessie 1. Kennismaking.
1. Voormeting
Afnemen voormeting. Na afloop van de vormingssessies nog eens meten.
Tijdbegroting: 15-20 minuten

2. Verwelkoming deelnemers
Uiteenzetting vorming: 5 sessies van telkens 3 uur, een nazorgsessie zes maanden na afloop van
de vorming, vijf wekelijkse samenkomsten, telkens op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip.
Afspraken maken, hoe zit het met pauzes, roken, … Respect voor elkaar. Wat in de groep gezegd
wordt, blijft in de groep. De begeleider geeft ook geen informatie door aan het OCMW. Gsm moet
af staan. Pictogrammen op blad; iedereen moet dat blad ondertekenen en elke deelnemer krijgt
een blad mee naar huis (in Cebud-kaft steken).
Meer informatie over de verschillende doelstellingen (afdrukken en ophangen) en hoe we die
willen realiseren (inhoud van de vorming). Alle thema’s op aparte bladeren afdrukken en
ophangen. De algemene doelstelling van deze vorming is om zicht te krijgen op de eigen
inkomsten en uitgaven en om de uitgaven te kunnen plannen (dat wil zeggen sparen, grotere
uitgaven inplannen, vooruitzien hoe je de komende maanden je geld kan besteden …). Daar gaan
we de komende vijf sessies aan werken. De deelnemers krijgen opdrachten die we samen doen
in de les, maar ze zullen soms ook thuis opdrachten moeten maken.
 de deelnemers een Cebud-kaftje geven waarin ze alle papieren kunnen bewaren die ze in de
les krijgen.
Tijdbegroting: 10 minuten

3. Kennismakingsronde
Begeleider start met wat info over zichzelf (laagdrempelig houden, dus geen technische info over
opleidingen etc. Eerder wat persoonlijke informatie), daarna krijgen alle deelnemers de kans
zich voor te stellen en iets over zichzelf te vertellen: ‘Ik ben…’ (papier met deze woorden op
ophangen op bord). Deze kennismaking is vooral handig wanneer de begeleider weinig tot geen
kennis heeft over de deelnemers en hun achtergrond. Deelnemers kunnen zelf bepalen welke
informatie ze geven en hoe ze zich voorstellen.
Vervolgens worden op tafel verschillende gezegden en uitspraken over geldzaken gelegd. Elke
deelnemer mag 1 uitspraak kiezen en nadien vertellen waarom hij die uitspraak koos. Waarom
spreekt deze aan? Is deze wel of net niet van toepassing op de deelnemer? Waaraan denkt de
deelnemer? Waarom heeft men deze uitspraak gekozen?
Hieruit blijkt vaak wat deelnemers echt belangrijk vinden, en waar ze graag over willen bijleren.
Deze oefening haalt vaak ook al problematieken aan: bijvoorbeeld hoge energierekeningen die
ze maar moeilijk kunnen betalen (verwijzen naar www.rechtenverkenner.be; www.vreg.be –
kan aan bod komen in volgende sessies), … Goed luisteren en noteren dus. Eventueel op een
bord zodat het zichtbaar is voor de hele groep.

Vervolgens de deelnemers met post-itjes (5 per persoon) laten aanduiden welke thema’s van de
vijf doelstellingen ze interessant vinden. Iets wat ze heel belangrijk vinden, mogen ze twee
plakkertjes geven. Achteraf bekijken we welke thema’s de meeste voorkeurstemmen kregen, en
welke andere niet. Navragen bij de deelnemers waarom ze iets wel of niet willen behandelen.
Tijdsbegroting: 45-60 minuten

Pauze: 10-15 minuten.

4. Brainstorm met de groep
Na de pauze gaan we in groep brainstormen: wat zijn uitgavenposten? Welke uitgaven zijn de
grootste? Hoe kan je al je uitgaven ordenen?
Met dit onderdeel willen we aangeven waarover de vorming zal geven. Budget, uitgaven doen en
begroten zullen centraal staan. Via de brainstorm zal duidelijk worden in welke mate de
deelnemers een zicht hebben op de verschillende uitgaven die moeten gebeuren, hoe ze alle
uitgaven kunnen ordenen en hoe de verhoudingen zijn tussen de verschillende uitgaven.
Voor deze oefening maken we gebruik van kaartjes waarop diverse uitgavenposten staan
genoteerd. Deelnemers worden aangemoedigd uitgavenposten te benoemen. Telkens iemand
een post benoemt, krijgt hij het betreffende kaartje. Als alle kaartjes verdeeld zijn, proberen we
met de groep om alle kaartjes onder de drie hoofdposten te verdelen; vaste kosten, leefgeld en
spaargelden. (drie papieren op tafels leggen; hier alle kaartjes onder ordenen)
Ook aan de deelnemers vragen hoe de verhoudingen volgens hen tussen deze drie hoofdposten
zijn. Dit aantonen aan de hand van de snelle berekening van REMI. Voor enkele typegezinnen
(alleenstaande/koppel, alleenstaande/koppel met 2 kinderen…) grafieken (staafdiagrammen)
maken, om te laten zien hoe de verhouding is van de posten ten opzichte van elkaar. Vaste
kosten hoger dan leefgelden bij alleenstaanden of kleine gezinnen. Grotere gezinnen daartegen
geven veel meer uit aan leefgelden dan aan vaste kosten.
Wie wil, kan nadien even bij de begeleider gaan zitten om een ‘persoonlijke’ grafiek te laten
maken. Via de snelle berekening van REMI kunnen we een typegezin op maat maken. Dit
berekent hoeveel inkomen de betreffende gezinssituatie nodig heeft per maand, en geeft de
verdeling per uitgavenpost weer. Indien er onvoldoende tijd zal zijn (volgende oefening zeker
laten doen!), kunnen de geïnteresseerden hun ‘gegevens’ aan de begeleider geven. Volgende les
komen we daar dan op terug.
Tijdsbegroting: 50 minuten

4. Afronden en aanknopen met volgende sessie
De deelnemers een schatting laten maken van de eigen wekelijkse uitgaven. Uit het blote hoofd,
zonder kassabonnetjes te nemen. Louter op wat men denkt uit te geven. Waar gaat het leefgeld
m.a.w. naartoe? (fiches afgeven, of zelf bijhouden maar dan volgende week mee terugbrengen –
in Cebud-kaftje steken!)

In ieder geval moet de begeleider aan de deelnemers vertellen dat ze in de volgende les zullen
leren om een budgetplan op te stellen. Daarom is het belangrijk dat iedereen de komende week
alle kassabonnetjes bijhoudt, en deze volgende les meebrengt.
Benadrukken dat het voor ons (of het OCMW – hoewel zij niet weten wat we hier doen en
vertellen!) niet belangrijk is WAT je koopt, en dat we daar geen oordeel over zullen vellen. Het is
wel belangrijk dat je zelf WEET wat je koopt en dat je dus bewuste aankopen doet (= ook titel
van vorming: bewust omgaan met je geld).
Tijdsbegroting: 15-30 minuten

Voorzien sessie 1
-

-

Voormeting voor elke deelnemer
Afsprakenblad voor elke deelnemer + 1 groot exemplaar om te ondertekenen (respect,
afspraak is afspraak, op tijd komen, gsm uit, vertrouwelijkheid, niet verder vertellen …)
Voorstellingsblad ‘ik ben’
Doelstellingen en thema’s vorming
Post-its of stickertjes voorzien zodat deelnemers hun favoriete thema’s kunnen
aanduiden
Gezegden – uitspraken - leuzes over geld-financiën-uitgaven-energie-schulden…
Drie grote posten op drie aparte bladeren: vaste kosten, leefgeld, spaargelden
Kaartjes met alle uitgavenposten ‘voeding’, ‘kledij’, ‘huur’, ‘mazout’, ‘gas’, ‘elektriciteit’,
‘sport’, ‘jeugdbeweging’ (nog afdrukken en knippen)
Staafdiagrammen met typegezinnen (eventueel ook excelfile op pc zetten)
Fiche voor schatting uitgaven wekelijks leefgeld (1 voor elke deelnemer afdrukken)

-

Cebud-kaft voor elke deelnemer
Lokaal met internettoegang vragen (REMI snelle berekening)
Lokaal met magneetbord vragen en eventueel flipover (ook volgende lessen)
Magneten meenemen om kaartjes tegen het bord te kleven
Laptop meenemen voor REMI + grafieken

-

Sessie 2. Opmaken van een budgetplan
1. Bijhouden van de uitgaven
(vorige sessie hebben de deelnemers een schatting gemaakt van de eigen uitgaven: hierop
voortwerken)
Aan de hand van de bijgehouden kassabonnetjes moeten de deelnemers hun eigen uitgaven
noteren op een detailblad (verduidelijken dat ze zelf het beste weten of ze alle bonnetjes hebben
bijgehouden of niet, en of hun overzicht correct is). We gaan deze oefening beperken tot het
leefgeld; facturen voor water, elektriciteit, gas, internet, vaste telefonie etc. moeten nog niet
worden meegenomen in de oefening.
Deelnemers moeten niet over hun inkomsten spreken. De deelnemers worden gevraagd om op
een invulschema in te vullen hoeveel geld zij de afgelopen week aan verschillende
uitgavenposten hebben gespendeerd. Indien ze dat zouden willen, kunnen ze bij de
uitgavenposten wat meer informatie schrijven (bijvoorbeeld als ze de afgelopen week extra veel
hebben uitgegeven bij de bakker omdat er iemand in het gezin jarig was). Met een gele fluostift
kunnen deelnemers aanduiden voor welke categorieën ze minder hebben uitgegeven dan
gedacht, met een groene wanneer ze een goede schatting hebben gemaakt, en met een roze
wanneer ze meer hebben uitgegeven dan geschat.
Kladpapier + rekenmachine voorzien zodat deelnemers berekeningen kunnen maken (alle
uitgaven per categorie opschrijven, want 1 kassaticketje zal wellicht meerdere uitgaven
bevatten en 1 categorie zal wellicht over meerdere kassabonnetjes verspreid zijn).
Laat deelnemers ook noteren in welke winkels ze meestal hun boodschappen doen
(boodschappen doen is een thema van een van de volgende lessen). Deze papieren kunnen ze
bewaren in hun Cebud-kaftje. Dat kaftje moeten ze elke les meebrengen.
Tijdsbegroting: 30-45 minuten

2. Huidige uitgaven: moeten versus mogen
Groepsgesprek: in dit gesprek gaan we dieper in op het ingevulde weekschema. Zo willen we bij
de deelnemers bewustheid creëren rond hun uitgaven. Ook willen we nagaan welke uitgaven
moeten gebeuren, en welke uitgaven mogen. Indien er dan eens een tijdje wat minder geld
voorhanden is, weten de deelnemers welke uitgaven ze zouden kunnen laten.
Deelnemers hoeven vanzelfsprekend geen persoonlijke cijfers of bedenkingen te geven als ze dat
niet wensen. Eventueel in kleinere groepjes indelen wanneer het gesprek wat moeilijk loopt.
Mogelijke vragen om de discussie aan te zwengelen (op basis van de schatting die ze vorige
week maakten, en het invullen van de kassabonnetjes deze week):
o
o
o
o
o
o

Zijn er uitgavenposten waaraan je meer of minder hebt uitgegeven dan verwacht?
Is er iets waar je op wil besparen?
Is er iets waar je meer geld aan zou willen uitgeven?
Ben je tevreden? Of ben je bereid iets te veranderen?
Wist je al dat je uitgaven op deze manier verspreid waren of was dat een verrassing?
Heb je een tip die je met de anderen wil delen?

o Hoe hou jij uitgaven onder controle?
o Waaraan denk je wanneer je een beslissing moet nemen over uitgaven?
o Vind je van jezelf dat je bewust met geld omgaat, of geef je soms geld uit zonder dat je er
echt bij nadenkt?
o Welke uitgaven moeten gebeuren en over welke uitgaven kan je zelf kiezen?
o Welke uitgaven vind je heel belangrijk en wil je niet opgeven of net wel gaan doen?
(noteren op bord: moeten versus mogen – eventueel op een grote flap zodat we die de
sessies erna nog kunnen ophangen)
Indien deelnemers zelf voorbeelden geven van dingen die ze geprobeerd hebben maar niet
volhielden, of dat ze wel willen veranderen maar dat het niet zo goed lukt: gebruikmaken
van gedragscyclus van Prochaska et al.: aangeven dat terugval normaal is, en dat het er bij
hoort. Geruststellen dat veranderen moeilijk is en veel inzet vraagt.
Uiteindelijke bedoeling is om de deelnemers bij de volgende oefening doelstellingen en
deadlines te laten formuleren. Dit groepsgesprek moet zorgen voor wat bewustwording, en
de deelnemers doen stilstaan bij de eigen uitgaven.
Tijdsbegroting: 30-45 minuten

Pauze: 15 minuten

3. Leren plannen van de uitgaven
Nu de deelnemers een eerste zicht hebben op de uitgaven die ze doen, is het ook zinvol om op
voorhand een maandplanning op te maken. De bedoeling is dat ze aan de hand van hun
uitgavenpatroon van de afgelopen week vastleggen waaraan ze hun geld zullen spenderen in de
volgende weken.
Individuele oefening: maken van budgetplanning voor de komende maand. Terugdenken aan
oefening voor de pauze; welke uitgaven vind je noodzakelijk, welke zou je graag wel of niet doen,
wil je ergens op besparen? Welke tips heb je daarnet gehoord in de groep? Neem het huidige
weekschema erbij, en bekijk wat je anders kan of wil.
Wat doe je met uitgaven die niet maandelijks zijn, maar bijvoorbeeld om de twee à drie
maanden komen? Voorbeeld; busabonnement, drie maanden geldig, 84 euro.
Dan deel je 84 door 3 (zo weet je wat de prijs is per maand): 28 euro. Elke maand moet je
dan 28 euro voorzien voor je busabonnement. Je zou dan bijvoorbeeld die centen apart
in een envelop kunnen bewaren, zodat je de 84 euro bij elkaar hebt gespaard op het
moment dat je opnieuw voor drie maanden moet betalen. Hierop komen we terug in een
andere sessie.
Deelnemers aansporen doelstellingen en deadlines te formuleren voor zichzelf en deze op hun
budgetplanning te noteren. Willen ze ergens minder aan uitgeven? Willen ze iets kopen
binnenkort? Is er binnenkort iemand jarig in het gezin en willen ze een cadeautje kopen? Willen
ze energie gaan besparen (stekkers uittrekken na gebruik, lampen doven, computers volledig
uitschakelen, koud water opvangen in een emmer als je het laat stromen om warm water te
hebben – dit kan je gebruiken om bloemen water te geven, de wc door te spoelen, te koken…)?
Meer sociale contacten aangaan? …

Als een deelnemer niet weet hoeveel hij aan bepaalde uitgavenposten uitgeeft, krijgt hij/zij de
opdracht om dat tegen de volgende week te bekijken en in te vullen op het schema. Nogmaals
benadrukken dat het niet belangrijk is WAT je koopt, maar wel dat je WEET wat je koopt.
Bewustwording staat dus centraal.
Tijdsbegroting: 45-60 minuten

3. Afronden en aanknopen met volgende sessie
Uitdelen van kasboeken. Deelnemers aansporen om thuis het kasboek bij te houden.
Opdracht: gebruik het kasboek om zicht te krijgen op je inkomsten en uitgaven. Vul in het
jaaroverzicht elke maand je inkomsten en vaste kosten in. Vraag daarbij eventueel je
maatschappelijk werker om hulp of raad. Noteer in de maandplanners elke dag welke uitgaven
je hebt gedaan, hou hiervoor je kassabonnetjes goed bij. Zo krijg je op het einde van de maand
een goed zicht op de uitgaven die je hebt gedaan, en aan welke producten je geld besteedt. De
hoofdcategorieën neem je vervolgens over in het jaaroverzicht zodat je voor de ganse maand een
overzicht krijgt van al je inkomsten en uitgaven, en het uiteindelijke overschot of tekort.
Kijk geregeld na hoe je uitgaven gespreid zijn, of er misschien een categorie is waaraan je liever
wat minder zou besteden, of bedenk een post waaraan je minder wil spenderen zodat je aan iets
anders meer kan uitgaven. Door het kasboek bij te houden zal je bewust gaan consumeren, kan
je zelf bepalen waar je geld naartoe gaat, kan je sparen, of kan je geld uitgeven aan andere
categorieën. (voldoende aandacht besteden aan hoe ze het moeten invullen)
Wie dat wil, mag zijn kasboek altijd meebrengen in de volgende les, maar dat is niet verplicht.
In de volgende sessie leren we onze papieren ordenen. In de volgende sessie gaan we ook leren
om facturen, brieven en rekeninguittreksels te lezen. Wie wil, mag zelf een paar facturen,
brieven, huurovereenkomsten of andere meebrengen. Dan sorteren we ze samen.
Tijdsbegroting: 10-25 minuten

Voorzien sessie 2:
-

Invulschema’s ‘noteren van eigen uitgaven’
Fiche met winkels waarin men boodschappen doet
Gedragscyclus van Prochaska op A3
Maandplanner en jaarplanning voorzien – op A3
Kladpapier
Rekenmachine voor deelnemers

Sessie 3. Administratie op orde
1. Leren lezen van facturen, brieven en rekeninguittreksels
Bijna elke dag krijgen we post: vooral brieven, facturen, rekeninguittreksels enzovoort.
Belangrijk is dat we deze goed kunnen lezen en begrijpen zodat we snel weten wat we moeten
doen. Daarom gaan we eerst enkele oefeningen maken om te leren hoe we al die verschillende
soorten post moeten lezen.
Oefening: enkele facturen en rekeninguittreksels voorleggen aan de deelnemers: wie stuurde
deze brieven? Wat staat erin? Wat moet er gebeuren? Tegen welke datum? Bij welke
uitgavenpost hoort dit? Heb je dit factuur al betaald (hoe zie je dat)?
Zie oefeningen rekeninguittreksels; facturen + opdrachten, enkele brieven van schuldeisers/
bedrijven waarvan ze moeten aangeven wat de inhoud is, wat ze hiermee moeten doen, hoe ze
zoiets kunnen vermijden… Zie ook bundeltje Beringen.
Tijdsbegroting: 90 minuten

Pauze: 15 à 20 minuten.

2. Papieren ordenen
Facturen kunnen lezen is een ding, maar je moet ze ook goed kunnen ordenen. Zo weet je altijd
waar je bepaalde brieven kan terugvinden. Als er dan iemand vraagt of je een factuur hebt
betaald, kan je dit altijd opzoeken in je kaften. We gaan ook een lijstje opmaken waarin staat hoe
lang je papieren moet bijhouden (zie voorbeeld Beringen).
Deelnemers krijgen twee kaften met schutbladen van Cebud. Hiermee kunnen ze al hun papieren
gaan ordenen.
We nemen enkele facturen als voorbeeld, deelnemers die zelf facturen of brieven bijhebben,
mogen deze voorleggen.
Tijdsbegroting: 70-75 minuten

3. Afronden en aanknopen met volgende sessie
Boodschappenlijstje uitdelen aan de deelnemers. Bedoeling is dat iedereen deze week naar de
winkel gaat waar hij het meeste komt. Noteer voor elk product op je lijstje hoeveel het product
kost, en wat de inhoud is (bijvoorbeeld 1 liter, 200 gram…). Je moet de producten dus NIET
kopen, enkel de prijs en hoeveelheid noteren! Als je twijfelt, neem dan het product dat je
gewoonlijk zou kiezen. Wie dat wil, mag dat deze oefening ook in meerdere winkels doen.
(ook herhalen dat ze het kasboek goed moeten blijven invullen!)

To do sessie 3:
-

3 bladeren met uitgavenposten opnieuw meenemen (vaste kosten, leefkosten,
reserveringsuitgaven)
Facturen en brieven voorzien (zowel voor de leesoefening als de ordeningsoefening).
Zorgen dat er voor elk tussenblad minstens één voorbeeld is.
Facturen voldoende keer afdrukken.
Vragenblad voorzien voor facturen en brieven
Oefeningen rekeninguittreksels voorzien (plus oplossingen Nele, ppt)
Kaften met tussenbladen voorzien voor elke deelnemer
Nietjesmachine + perforator voorzien
Boodschappenlijstje uitwerken voor deelnemers

Sessie 4. Boodschappen doen.
1. Boodschappen doen: aannemen van een bewuste houding
In deze sessie willen we deelnemers bewust maken van de informatie die op prijsetiketten staat
vermeld, en de verschillende winkels waar je boodschappen kan gaan doen. Zo willen we een
bewuste ‘shophouding’ doen ontstaan. We starten de sessie met een groepsgesprek.
Groepsgesprek: verschillende thema’s. Gesprek op gang brengen rond boodschappen doen;
waar, waarom, wanneer, …? Mogelijke vragen:
o Wie leest er reclamefolders?
o Wie gebruikt er bonnetjes?
o Hebben jullie een vaste winkel of zoeken jullie de goedkoopste producten in
verschillende winkels?
o Welke winkels kennen jullie of bezoeken jullie?
o Waarom ga je naar die winkels en niet naar andere?
o Hebben jullie klantenkaarten? Wat zijn de voordelen ervan? Eventuele nadelen?
o Vinden jullie het moeilijk om etiketten van de prijsaanduiding in de winkel te kunnen
lezen?
o Wat vinden jullie er moeilijk aan?
o Zijn er winkels waar het gemakkelijker is om te zien welk product het goedkoopst is?
Waarom? Wat is er zo speciaal aan die winkels?
(noteren op bord)
Vervolgens vragen aan deelnemers of ze een boodschappenlijstje voorbereiden en gebruiken
tijdens het shoppen. Hoe bereiden jullie de aankopen voor? Hoe vaak gaan jullie naar de winkel
(elke dag, eens per week, eens per maand)?
 leren boodschappenlijstjes maken: stel eerst een eetschema op voor de komende week;
noteer welke ingrediënten je die week nodig hebt; kijk thuis wat er nog is; noteer op je
boodschappenlijstje wat je nog moet kopen; bedenk al eens hoeveel elk product gaat kosten,
schrijf dat ook op je boodschappenlijstje. Noteer daarna in de winkel de juiste prijs erbij. Als je
dat altijd zo doet, ga je na een tijdje heel goed weten wat alles kost, en kan je goed inschatten
hoeveel budget je zal nodig hebben voor de boodschappen.
Overlopen huiswerk: prijzen vergelijken. Op het bord alle prijzen en hoeveelheden noteren.
Iedere deelnemer mag per product zijn lijstje voorlezen. Samen bekijken welke producten de
goedkoopste zijn. Als de hoeveelheden soms verschillen, dit gebruiken als voorbeeld om aan te
tonen hoe je dan kan berekenen wat het voordeligst is (zie ook voorbeelden hieronder).
Tijdsbegroting: 90 minuten

Pauze: 10-15 minuten

2. Producten en prijzen vergelijken
Voorbeelden in groep: wat moet je doen om te zien welk product het goedkoopst is?
-

Bekijk de prijs van het product en de hoeveelheid die het product bevat.
Voorbeeld 1: een pak koekjes kost 1,50 euro voor 250 gram. In een andere winkel staan
dezelfde koekjes aan 2,00 euro voor 300 gram. Waar zijn de koekjes het goedkoopst? Dit
kan je berekenen door alles naar dezelfde inhoud te brengen:
Winkel 1: 1,50/250*100 = 0,6 euro voor 100 gram
Winkel 2: 2/300*100= 0,67 euro voor 100 gram/
De koekjes zijn in winkel 1 het goedkoopst.
Voorbeeld 2: je wilt 2 liter cola kopen. Er zijn 3 merken waaruit je kunt kiezen. Het eerste
kost 1,23 euro per liter, het tweede merkt kost 1,55 euro per liter, het derde merk kost
1,11 euro per liter. Welk merk is het goedkoopst?

-

Kijk of je op de prijsaanduiding in de winkel een prijs per liter of kilogram kan vinden.
Voorbeeld: er zijn drie merken cola in de winkel. Merk A kan je enkel kopen in flessen
van een halve liter, Merk B kan je enkel kopen in 1 liter, merk C tenslotte heeft enkel
flessen van 2 liter.
Merk A kost 0,90 euro per flesje van 0,5 liter. Merk B kost 1,50 euro voor 1 liter. Merk C
vraagt 2,75 euro voor twee liter. Hoeveel zou het kosten om van elk merk 2 liter te
kopen?
Merk A: je hebt vier flesjes van een halve liter nodig om 2 liter cola te hebben. Je betaalt
dus 4 x 0,90 = 3,60 euro
Merk B: je hebt twee flessen nodig om 2 liter cola te hebben. Je betaalt dus 2 x 1,50 euro
= 3,00 euro
Merk C: je hebt 1 fles nodig van twee liter. Je betaalt dus 1 x 2,75 euro.
Merk C is duidelijk het goedkoopst als je twee liter cola wil kopen.

Oefening: foto’s van prijsetiketten uit Aldi en Colruyt in een powerpointvoorstelling gebundeld.
Deze afdrukken en deelnemers in groepjes voor elk product per blad laten opschrijven welk
product ze zouden aanschaffen (verschillende inhouden, prijzen, merken…).
Tijdsbegroting: 60 minuten

3. Afronden en aanknopen met volgende sessie
Hieronder vind je enkele websites waarop je terecht kan om vergelijkingen te maken of om na te
kijken of je recht hebt op een sociaal voordeel.

www.vreg.be: op deze website kan je een vergelijking maken met alle energieleveranciers. Je
moet hiervoor je meterstanden bij de hand houden. Uit deze vergelijking kan je zien welke
leverancier het goedkoopst is.
REMI light: snelle berekening van je referentiebudget en de spreiding over de verschillende
uitgavenposten.
www.rechtenverkenner.be: hierop vind je informatie over je sociale rechten.
In de volgende sessie koppelen we terug naar het kasboek dat je de afgelopen weken hebt
bijgehouden, en de doelstellingen die je hebt genoteerd. Je mag dit materiaal allemaal
meebrengen volgende week. Je hoeft het uiteraard niet voor te leggen aan de groep, maar het
kan handig zijn tijdens de les.
Opdracht voor volgende week: dezelfde als vorige week maar dan in een niet-vertrouwde
winkel: deelnemers moeten naar een winkel gaan waar ze zelf niet vaak komen, en moeten daar
het boodschappenlijstje opnieuw invullen. Eventueel samenwerken met andere deelnemers?
Tijdsbegroting: 15 minuten

To do sessie 4:
-

Ppt prijsetiketten afdrukken en als oefening aan deelnemers geven.

-

Boodschappenlijstje opnieuw meegeven met deelnemers

Sessie 5. Sparen versus lenen.
1. (Be)sparen
Terugkoppeling naar maandbudget: hebben jullie het kasboek de afgelopen weken trouw
ingevuld? Hebben jullie doelstellingen en deadlines geformuleerd? Hoe gaat het tot nu toe? Kan
je het naleven? Ben je ze al vergeten? Heb je ze al bereikt? Wat maakt het moeilijk of gemakkelijk
om vol te houden? Heb je er over gesproken met familie of vrienden? Weet je MA hiervan? Hoe
voel je jezelf erbij?
Zijn er bepaalde uitgavenposten die opvallen? Ben je sommige dingen anders gaan aanpakken?
Heb je bespaard op bepaalde uitgavenposten? Geld anders uitgegeven, of ook echt geld gespaard
en aan de kant gezet? Heeft dat een speciale reden? Wil je iets kopen, of wil je graag een
spaarreserve opbouwen? (terugkoppelen naar de doelstellingen die deelnemers voor zichzelf
geformuleerd hadden)
Wat je regelmatig moet doen als je wil besparen op iets of geld wil sparen, is je kasboek
controleren: waar geef ik mijn geld aan uit? (hoe vlot het ordenen van je administratie
trouwens?)
-

Kijk eens na hoeveel je moet betalen voor je energiefactuur. Op www.vreg.be kan je een
vergelijking maken tussen alle leveranciers. Vraag eventueel een vriend, familielid of je
MA om hulp.

-

Heb je abonnementen die je kan stopzetten (magazines, kranten, belspelletjes,
beltonen,…)? Bekijk dan ook eens hoe je die abonnementen op een geldige manier kan
stopzetten. Zomaar stoppen met betalen mag je NOOIT doen! Je moet in het factuur of de
voorwaarden van je abonnement altijd nakijken hoe je dat moet doen. Soms moet je
daarvoor een brief sturen, soms moet je een sms sturen, … Vraag om hulp als niet zo
duidelijk is wat je precies moet doen.

-

Bekijk grondig hoeveel je elke maand betaalt voor je internetaansluiting, tv, vaste
telefonie, gsm-abonnementen of herlaadkaarten, en waarvoor je deze toestellen
gebruikt. Misschien kan je hierop besparen? Heb je nog een vaste lijn nodig als iedereen
een gsm heeft? Vraag eens na bij je provider (mobistar, belgacom, base…) of er goedkope
gezinsabonnementen bestaan. Surf naar www.bestetarief.be en bekijk welke leverancier
goed bij je past.

-

Bekijk ook of je voldoende of te veel verzekerd bent. Je verzekeringsagent kan je hier
zeker in verder helpen. Een brandverzekering moet je hebben, een autoverzekering
uiteraard ook wanneer je een auto bezit. Een familiale verzekering is niet verplicht, maar
is wel nuttig: deze verzekering dekt de schade die jij of een van je gezinsleden heeft
aangebracht aan ANDEREN. Denk bijvoorbeeld aan een ruit die sneuvelt bij de buren
nadat je zoon iets te enthousiast voetbalde in de tuin. Maar als je zoon jouw eigen ruit
kapotmaakte, zal die niet betaald worden door je familiale verzekering. Soms is sparen
voor iets goedkoper dan het betalen van een verzekering (bijvoorbeeld een
begrafenisverzekering). Bekijk samen met je verzekeringsagent waarvoor je al dan niet
verzekerd bent, en welke premies je daarvoor betaalt. Zorg dat je voldoende verzekerd
bent, anders krijg je bij een brand bijvoorbeeld minder terug van de verzekering dan de
schade die je hebt. Maar zorg ook dat je niet te veel premie betaalt, want je zal nooit
meer krijgen van de verzekering dan de schade die je hebt, en dan zijn al je dure premies
overbodig geweest.

-

Surf naar www.rechtenverkenner.be, en ga na of je recht hebt op sociale voordelen.
Bijvoorbeeld verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, sociaal
telefoontarief, sociaal tarief voor kinderopvang, budgetmeter, verwarmingstoelage
stookoliefonds…

-

Hebben jullie tips voor elkaar?

Als je niks gewijzigd hebt, hoe komt dit? Kom je rond met je geld? Ben je tevreden over hoe je je
geld gebruikt?
Als je wil sparen, kan je dus aan de hand van je kasboek nagaan welke uitgaven je zal laten, of
waaraan je minder geld wil uitgeven. Een beetje spaarreserve is altijd handig, bijvoorbeeld
wanneer je wasmachine stukgaat en je een nieuwe moet kopen. Je kan beter eerst sparen voor
zulke dingen dan dat je dit geld gaat lenen of afbetaalt aan de winkel. Hierover gaan we het in de
komende tijd hebben.
Tijdbegroting: 60 minuten

2. Gevaren van lenen: interesten en andere kosten betalen1
Tegenwoordig wordt er veel reclame gemaakt voor gespreide betalingen. Als je iets wil kopen,
maar je hebt er momenteel niet het geld voor; geen probleem, dan betaal je dat toch gespreid
over de tijd?!
Hoewel het zeer aanlokkelijk is om aan die verleiding toe te geven, is het belangrijk dat je weet
dat hier serieuze kosten mee gepaard gaan. Lenen is nooit gratis. De kredietverstrekker wil
namelijk ook winst maken. Je moet de lening zelf terugbetalen, je betaalt interesten of rente, en
je moet vaak ook nog andere kosten vergoeden zoals dossierkosten, beheerskosten,
commissielonen voor kredietbemiddelaars, kredietkaartkosten, verzekeringskosten, enz. Om te
weten wat de totale kostprijs zal zijn van je lening, kan je kijken naar de “totale kredietkosten
van het krediet voor de consument. In principe bevat dit bedrag alle kosten en interesten die de
consument moet betalen om daadwerkelijk over het krediet te – blijven – beschikken.
Om verschillende tarieven van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te kunnen
vergelijken inzake kosten en interesten, kan je een beroep doen op het jaarlijks
kostenpercentage (JKP). Het omvat onder meer de interesten, de administratieve kosten, de
commissie van de kredietbemiddelaar en de eventuele verzekeringspremie van het
verschuldigde restsaldo als die verplicht zou zijn. Wanneer je een kredietovereenkomst aanging,
en je geen betalingsachterstand hebt, kan de kredietverstrekker dus nooit een bijkomende
betaling vragen voor zijn kosten.
Hoewel iedere kredietverstrekker zelf zijn JKP vastlegt, heeft de overheid toch een aantal
grenzen of maximale tarieven ingebouwd. Deze grens wordt bepaald in functie van de soort, het
bedrag en de looptijd van het krediet. Deze tarieven worden regelmatig aangepast in functie van
de evolutie van de geldmarkt. Er zijn natuurlijk nog andere kosten die niet tot de kredietkosten
behoren, en die dus niet zijn opgenomen in het JKP (notariskosten, kosten voor een
betaalrekening en –kaart, kosten voor laattijdige of onvolledige betalingen, kosten die je ook zou
moeten betalen als je contant zou betalen – denk aan leveringskosten. Dus hoewel het JKP een
indicatie kan geven van de totale kostprijs, drukt het niet noodzakelijk de werkelijke kost van
een krediet uit.

1

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2012

Het JKP is van toepassing op alle soorten consumentenkredieten; hiertoe behoren alle leningen of
kredieten die voor iets anders gebruikt worden dan om de aankoop van een onroerend (huis,
grond) goed te financieren: auto, elektrische huishoudapparatuur, reizen, huwelijk, enz. Het kan
gaan om:
-

een lening op afbetaling: een lening van bepaalde duur met vaste maandelijkse
afbetalingen;

-

een verkoop op afbetaling: een verkoop waarvan u de prijs in meerdere keren betaalt;

-

een financieringshuur: een huurcontract van een goed, voorzien van een aankoopoptie
hierop;

-

een kredietopening: kapitaalreserve die u naar behoefte gebruikt, vaak met een kaart. De
kredietopening kan de vorm aannemen van een “geoorloofde debetstand op een
rekening”, dat is een bijzondere soort kredietopening die verbonden is aan een
zichtrekening bij een bank en die de consument toelaat om hierop “in het rood” te gaan ;

-

een brugkrediet: een krediet op korte termijn bedoeld om fondsen voor te schieten in
afwachting van de ontvangst van een grote som geld die in een keer kan worden
terugbetaald. Het brugkrediet is nauw verwant met de lening op afbetaling.

Via de traditionele banken is het laagste bedrag dat je kan lenen 1250 euro. Daarnaast bestaan
er echter ook veel minileningen die je via heel veel andere, kleinere spelers op de markt kan
afsluiten. Er zijn zelfs bedrijven die leningen toestaan van 50 tot 500 euro die je binnen de 15 of
30 dagen moet terugbetalen. Voor deze leningen is de wet op het consumentenkrediet niet van
toepassing (omdat de looptijd van de lening minder is dan een maand), dus het jaarlijks
kostenpercentage van hierboven is voor dergelijke leningen niet de goede maatstaf om de
kosten te bekijken. Hier moeten kredietverstrekkers dus geen rekening houden met de
maximale grenzen van het JKP die de overheid heeft vastgelegd.
De kredietverstrekker kan dus zelf beslissen hoeveel kosten hij of zij aanrekent. Deze kosten
kunnen heel klein lijken (‘slechts’ een paar euro voor een geleend bedrag van enkele 100 euro’s)
maar vergeet niet dat je die centen niet zou moeten betalen als je spaart in plaats van leent.
Groepsgesprek: hebben jullie al gehoord van minileningen? Zijn jullie zelf al in de verleiding
gekomen om zo’n lening te openen? Heb je dat positief of negatief ervaren? Kopen jullie vaak op
krediet? Waarom wel of waarom niet? Heeft er iemand een kredietkaart van een winkel
(bijvoorbeeld de Passkaart van de Carrefour)? Zijn jullie je bewust van de gevaren van lenen?
Na de pauze gaan we ons richten op sparen, en hoe dat tegenover lenen staat.
Tijdsbegroting: 45 minuten

Pauze: 10 à 15 minuten

3. Sparen versus lenen
Grote aankopen zoals meubels of elektronische toestellen kan je niet zomaar met je
maandbudget doen. Hiervoor moet je sparen. Het voordeel van sparen is dat je geen interesten
moet betalen, in tegenstelling tot bij een lening. Je zorgt er dan voor dat je het benodigde geld

aan de kant hebt staan zodat je niet met extra kosten geconfronteerd wordt. Sparen is niet altijd
gemakkelijk, zeker niet wanneer je een krap budget hebt. Het kan helpen om een aparte
spaarrekening te openen waar je afblijft, totdat je beslist om een bepaald product aan te kopen.
Het kan ook helpen om te sparen voor een concreet iets. Wil je bijvoorbeeld graag een nieuwe
tafel en stoelen, een nieuwe zitbank, nog eens wat nieuwe kledij voor jezelf, is er een kindje op
komst en wil je een kamertje inrichten, komt september eraan en moet je allerlei nieuwe
schoolspullen kopen voor de kinderen, enzovoort. Er zijn tal van redenen te bedenken waarvoor
je op voorhand geld aan de kant moet zetten. Stel jezelf een bepaald doel, en maak een
realistische planning op. Bijvoorbeeld elke week 5 euro aan de kant zetten zodat je in januari of
juli tijdens de solden kan gaan shoppen. Elke maand 20 euro sparen zodat je een nieuwe
televisie kan kopen. Zet grotere sommen geld steeds aan de kant voor later (belastingteruggave,
dertiende maand, vakantiegeld…). Hou vooral in het achterhoofd dat sparen altijd goedkoper is
dan lenen, en dat je met hetzelfde geld veel meer kan doen als je het op voorhand bij elkaar
gespaard hebt. Bekijk je ingevulde kasboek, en ga na waaraan je geld spendeert. Wellicht vind je
hierin iets waar je op zou kunnen besparen (bijvoorbeeld afhaaleten, abonnementen…).
En als er toch eens een uitgave komt die je echt niet met sparen aankan, klop dan aan bij iemand
die je kan helpen. Vermijd kleine leningen of bij kleine bedrijven. Stap naar het OCMW, een
familielid, een traditionele bank en vraag om hulp. Veel bedrijven of organisaties staan open
voor een gespreide betaling als dat nodig is, denk maar aan energiebedrijven, ziekenhuizen,
enzovoort. Hou er zeker bij het afsluiten van een lening, maar ook bij het plannen van een
gespreide betaling, wel rekening mee dat je die maandelijkse kosten aankan.
Om het verschil tussen lenen en sparen visueel voor te stellen, laat ik jullie nu een
powerpointvoorstelling zien waarin telkens hetzelfde bedrag wordt uitgegeven, maar je andere
zaken in ruil krijgt. Voor de 1400 euro die je aan mevrouw Leemans moet terug betalen, kan je
net een nieuwe tv kopen. Moet je datzelfde bedrag terugbetalen aan een traditionele bank, is het
geleende bedrag groter en heb je meer kunnen kopen: een nieuwe tv en een nieuwe friteuse om
de hapjes in te bakken. Als je op voorhand 1400 euro bij elkaar spaart, heb je niet alleen een
nieuwe tv en een nieuwe friteuse maar ook een nieuwe smartphone! Als je alleen maar de tv wil
kopen, volsta je ook met 1250 euro en win je dus eigenlijk 150 euro!
Groepsgesprek: hoe staan jullie tegenover sparen? Doen jullie dat? Of vinden jullie dat te
moeilijk? Is de verleiding te groot om aan het gespaarde geld te komen? Hoe vervang je dan
grotere stukken zoals een wasmachine?
Tijdbegroting: 45 à 960 minuten

4. T1 afnemen?

Nazorg. Evolutie na het beëindigen van de groepssessies

1. Opvolging door de eigen maatschappelijk werker
De nauwgezette opvolging door de eigen maatschappelijk werker en het overdragen van
verantwoordelijkheid aan de deelnemer is essentieel voor het doorzetten en uitvoeren van het
effectief budgetmanagement.
Deelnemers krijgen tijdens de groepssessies een kasboek dat hen moet helpen een zicht te
krijgen op hun uitgaven en inkomsten. Het is een goed idee dat de eigen MW in een gesprek met
de deelnemer hierop terugkomt, en vraagt hoe het invullen verloopt. De deelnemer helpen bij
het invullen ervan, nakijken waar er pijnpunten zijn, luisteren naar wensen van de deelnemer
etc. kan ertoe leiden dat de consument bewust omgaat met het beschikbare budget.
Deelnemers die geleerd hebben uit de groepssessies kunnen na afloop ervan aangemoedigd
worden om terug meer verantwoordelijkheid op te nemen. Een goede suggestie is leefgeld niet
langer wekelijks te geven maar tweewekelijks, en de deelnemer verantwoordelijk te maken voor
het betalen van één factuur.
Als na 2 à 3 maanden blijkt dat dit goed gaat, kan het leefgeld maandelijks worden uitbetaald, en
is het een goed idee de deelnemer de verantwoordelijkheid te geven om twee facturen
zelfstandig te betalen. Op deze manier krijgt de deelnemer steeds meer verantwoordelijkheid in
handen, maar wordt hij toch niet ineens losgelaten. Er is nog iemand die over zijn schouder
meekijkt, maar zijn zelfvertrouwen kan toch groeien.

Bespreken
-

-

-

Vind je de cursus zinvol? Maakt de cursus je sterker om zelf je financiën te beheren?
Besproken met de eigen MA?
Wat heb je onthouden van de cursus (uitgaven noteren en plannen, administratie
ordenen, bewust en goedkoop boodschappen doen, lenen versus sparen)
Is er een onderdeel waarover je graag nog meer informatie zou krijgen?
Zou je nog meer lessen willen krijgen? Over welke onderwerpen?
Heb je nu meer zicht op je inkomsten en uitgaven? Ben je meer geïnteresseerd in je
financiële zaken?
Denkt er iemand aan afbouw van begeleiding? Zou je het zien zitten om zelf
verantwoordelijk te zijn voor het betalen van vaste kosten en het beheren van
bijvoorbeeld maandgeld ipv weekgeld? Of om van beheer naar begeleiding te gaan?
(zouden de MA dat zien zitten?)
Houdt er iemand een overzicht bij van de eigen uitgaven? Op papier of in het hoofd?
Zinvol? Iets uit geleerd? Gevoel dat je zo bewuster met geld omgaat? Kan je hierdoor
(be)sparen? Kan je dingen doen die je daarvoor niet kon? Vallen er bepaalde zaken op?
Ga je anders met je geld om?
Denk je anders over geld? Of vond je voor de cursus ook al dat je bewust met geld
omging? Heb je het gevoel ‘sterker’ te zijn? Kan je beter plannen?
Heeft er iemand doelstellingen en/of deadlines geformuleerd voor zichzelf? Bereikt?
Obstakels of stimulansen?
Hoe is het gesteld met de sociale contacten? Sociaal netwerk kan grote steun zijn in stap
naar meer zelfstandigheid.

Oefeningen? Zie nibud docentenhandleiding.
Uit de gids ‘loslaten en vasthouden’:
Wondervraag (p32-33):
“Mag ik je een vraag stellen die misschien een beetje raar is? Stel je valt vannacht in een diepe slaap
en er gebeurt een wonder. Het wonder is dat jouw probleem is verdwenen, dat je er geen last meer
van hebt. Maar je slaapt, dus je weet niet dat het wonder heeft plaatsgevonden. Als je morgen
wakker wordt, wat zullen dan de eerste dingen zijn waaraan je merkt dat het wonder heeft
plaatsgevonden? Wat doe je anders, wat merken anderen aan jou?”
De deelnemer uitnodigen om te visualiseren hoe zijn leven is nadat het probleem er niet meer is,
heeft vaak een sterk effect. Het geeft hoop op een betere toekomst. Bovendien worden
deelnemers zich hierdoor meestal bewuster van hun eigen gedrag en hoe ze hun situatie positief
kunnen beïnvloeden. Of zoals Coert Visser het omschrijft: “Eigenlijk is het zo dat wanneer
mensen beschrijven hoe ze dingen willen hebben, de verandering al begonnen is.”2
Het is belangrijk om de antwoorden uitgebreid door te nemen zodat een zo gedetailleerd
mogelijk beeld wordt verkregen van de oplossing, opdat deze als realiseerbaar wordt gezien. Na
uitgebreid op de wondervraag te zijn ingegaan, kan er worden gevraagd of sommige aspecten
van het wonder al aan het gebeuren zijn, wat een goede gelegenheid is om te zoeken naar
positieve uitzonderingen. Uitzonderingen op een probleem vormen immers een deel van de
oplossing ervan.

2

Doen wat werkt, oplossingsgericht werken in organisaties. Coert Visser. Kluwer 2005
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Tenslotte was dit draaiboek er niet geweest zonder de
enthousiaste inbreng en ervaringen van de deelnemers aan de
diverse workshops. Daarom ook een welgemeend dankjewel aan:
Bella Bandison, Ingrid Bartholomeus, Kim Beyens, Sonja Bouts,
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1
1.1

Situering van de kookworkshops
Algemeen

Deze handleiding is bedoeld voor maatschappelijk werkers die
mee zullen instaan voor de begeleiding en ondersteuning van de
kookworkshops “Lekker, gezond en betaalbaar koken”. Met dit
draaiboek reiken we een leidraad aan waarmee we de begeleiding
willen vormgeven en de maatschappelijk werkers willen voorzien van
de nodige inhoudelijke kennis om de kookworkshops succesvol te
ondersteunen.
De kookworkshop “Uitnodiging: lekker, gezond en betaalbaar
koken” werd ontwikkeld in de context van het uitwerken van een
effectief lokaal armoedebeleid. Hierbij wordt er tegelijk gewerkt aan
het verbeteren van de competenties van mensen die zich in een
traject van armoedehulpverlening bevinden en aan het bevorderen
van de gezondheid van deze personen. Omdat dit uitgangspunt erg
verschillend is van de gemiddelde ‘kookcursus’ staan we in een
eerste deel kort stil bij de ontwikkeling en achtergrond van de
cursus.
In een tweede deel bespreken we de algemene principes van
motiveren tot gedragsverandering en gaan we dieper in op
zelfcontroletechnieken en hoe deze tijdens de kookworkshops
kunnen worden ingepast. Ten slotte worden de verschillende
kookworkshops inhoudelijk voorgesteld, en geven we richtlijnen mee
voor het begeleidingsproces. Daarnaast is ook het nodige
begeleidende materiaal voorzien dat in en rond de sessies kan
worden gebruikt en naar eigen smaak kan worden aangepast
(uitnodigingsbrieven,
PowerPointpresentaties,
vragenlijsten,
interviewleidraden enz).

1.2

Werken aan armoede door te koken?

De kerntaak van ieder OCMW is het creëren van de
noodzakelijke basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan voor
alle inwoners (OCMW wet art. 1). Deze kerntaak kan best worden
uitgevoerd via een proactief, gedragen en effectief lokaal
9

armoedebeleid. Vanuit dit uitgangspunt ging het OCMW van Balen in
2008 van start met een proefproject waarbij in samenwerking met
het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid
van de K.H. Kempen een reeks workshops “Uitnodiging: lekker,
gezond en betaalbaar koken” werd ingericht. In dit project werd
onderzocht in welke mate het mogelijk was om lekker en gezond te
koken en te eten op basis van de voedingsbudgetten zoals die
worden voorgesteld in de referentiebudgetten (Storms & Van den
Bosch, 20091).
Echter, zelfs als mensen over (net) voldoende financiële
middelen beschikken om (theoretisch gezien) gezond te kunnen
leven, zijn er nog enkele competenties en voorwaarden die moeten
zijn vervuld om dit effectief te laten gebeuren. Er bestaat heel wat
discussie over de mate waarin iemands voedingspatroon wordt
bepaald door financiële factoren dan wel door andere zaken, zoals
opvoeding, en cultureel kapitaal. Een stijging van het inkomen van
armere gezinnen resulteert niet noodzakelijk in een toename van de
uitgaven voor bijvoorbeeld groenten en fruit. Het lijkt er dus op dat behalve het voorzien van voldoende financiële middelen - er ook
dient te worden gewerkt aan de mogelijkheden van mensen om met
deze (nog steeds minimale) middelen daadwerkelijk tot een gezond
en evenwichtig voedingspatroon te komen. In de begeleiding tijdens
de workshops maken we dan ook gebruik van wetenschappelijke
kennis over duurzame gedragsverandering, zelfcontrole en motivatie,
met de bedoeling om bij deze gezinnen met lage inkomens te komen
tot
gedragsveranderingen
in
de
richting
van
gezondere
voedingsgewoonten. Deze workshops werden dan ook begeleid door
een diëtiste en een psychologe.
De workshops werden van bij aanvang opgezet met
verschillende doelstellingen. Allereerst was het de bedoeling gezonde
voeding en gezond koken toegankelijk te maken voor lage
inkomensgezinnen. Onder toegankelijkheid verstaan we de vijf B’s:
begrijpelijk, betaalbaar, bruikbaar, beschikbaar en bereikbaar. Via
groepsgesprekken
en
interactieve
presentaties
door
de
voedingsdeskundige worden gezonde voeding en gezond koken
begrijpelijk gemaakt. De deelnemers breiden hun kennis over
1

Storms, B. & Van den Bosch, K. (2009). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een
budgetstandaard voor Vlaanderen. Acco
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gezonde voeding uit en begrijpen waarom gezonde voeding
belangrijk is. Ook de recepten worden in begrijpbare taal opgesteld.
Door het uitwisselen van tips over goedkoop winkelen en door de
noodzakelijke kennis bij te brengen om efficiënt prijzen te kunnen
vergelijken, wordt gezonde voeding betaalbaar voor lage
inkomensgezinnen.
Door de autonomie van de deelnemers te respecteren bij de
keuze en de samenstelling van de dagmenu’s, veronderstellen we
dat de deelnemers de aangeleerde kennis zelf gebruiken om thuis
gezond te eten en gezonde dagmenu’s samen te stellen. Daarnaast
werken we in de workshops aan enkele meer technische
competenties (zoals eenvoudige kooktechnieken, productkennis,
prijsvergelijking) die kunnen bijdragen tot budgetvriendelijker koken.
Belangrijk doorheen de workshops is om de deelnemers te
motiveren om te (blijven) werken aan gezonde voeding, en hen te
wapenen tegen de verleidingen of gemaksoplossingen die het
volhouden van een gezond voedingspatroon ongedaan kunnen
maken. Dit gebeurt door het aanleren van een aantal
zelfcontroletechnieken, door motiverende gespreksvoering te
hanteren en door deelnemers individueel op te volgen doorheen de
kooksessies.
Na het eerste proefproject in Balen, dat enthousiast werd
onthaald, liep een tweede reeks kookworkshops in Balen, een eerste
reeks in Turnhout en vervolgens een derde reeds in Balen. De
bevindingen uit het onderzoek naar de effectiviteit van deze
workshops en de aangereikte methodologie waren algemeen positief,
en bij enkele deelnemers zijn duidelijke gedragsveranderingen vast
te stellen.
Omdat gezond eten een basisvoorwaarde is om gezond te
kunnen leven en mensen in armoede vaak veel hinder ondervinden
die gelinkt is aan het niet vervuld zijn van de basisbehoefte om
gezond te kunnen leven, kan deze workshop zijn bijdrage hebben in
de bestrijding van armoede en het streven naar een meer inclusieve
samenleving.
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2

2.1

De kookworkshops in grote lijnen
Overzicht

De kookworkshops bestaan uit een lessenreeks van (meestal)
8 sessies, gevolgd door een of twee nazorgsessies. Elke sessie duurt
3 uur. Vanaf de derde sessie worden de deelnemers voorafgaand aan
een sessie ook betrokken bij het doen van de boodschappen. Deze
boodschappen vormen een belangrijk element van de workshops en
hiervoor dient dus zeker voldoende tijd te worden uitgetrokken. Om
ook de informatie rond prijsvergelijking en bewust aankopen te
kunnen overbrengen aan de deelnemers, raden we aan maximaal
twee à drie deelnemers per sessie te betrekken in het doen van de
boodschappen.
De sessies worden geleid door de diëtiste, de begeleider zorgt
voor de ondersteuning en motivering van de deelnemers.
In de workshops leren de deelnemers onder andere:
‐

wat gezonde voeding precies inhoudt;

‐

welke zelfcontroletechnieken men kan toepassen om te leren
omgaan met verleidingen;

‐

prijzen vergelijken en budgetvriendelijk winkelen;

‐

budgetvriendelijk koken en voedsel bewaren;

‐

kennis over gezonde voeding in de praktijk omzetten;

‐

nieuwe ingrediënten klaarmaken.

Hieronder lichten we toe wat jouw rol als begeleider inhoudt,
over welke competenties je dient te beschikken, wat de
doelstellingen van dit draaiboek zijn, wat je concreet zal doen tijdens
en rond de kooksessies en wat er nodig is om de kookworkshops
succesvol te organiseren.
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2.2
2

Wa
at is jou
uw rol?

Je bent als begele
eider van de kookse
essie veran
ntwoordelijk
k
voor een aantal zaken.
‐

Je biedt praktische
e ondersteu
uning aan de diëtiste tijdens de
e
kooksess
sies.

‐

Daarnaas
st zal je in veel gev
vallen ook verantwoo
ordelijk zijn
n
voor de
e organisattie van d e worksho
ops zelf (bv. voora f
kookloka
aal vastlegg
gen, voor e
elke sessie
e alle deeln
nemers een
n
herinneringsbrief be
ezorgen, … ).

‐

Bovenal zorg je voor
v
de b
begeleiding van de deelnemers
d
s
tijdens de
d kookworkshops do
oor hen te
e ondersteu
unen en te
e
motivere
en om te komen
k
tot duurzame
e gedragsverandering .
Dit zal je doen door op geze
ette tijdstip
ppen same
en met hen
n
hun vord
deringen te bekijken, m
maar ook door
d
tijdens
s de sessiess
een posittieve en aanmoedigen
nde houding
g aan te ne
emen.

‐

Je waak
kt over de
e dynamie
ek van de
e groep en probeert
rt
iedereen zoveel mogelijk
m
biij het geb
beuren te betrekken .
Indien nodig
n
stuur je zelf bij door sommige
s
deelnemers
d
s
opdrachtten samen te laten uittvoeren.

‐

Je zal op
p het eind van
v
de ree ks kookworkshops de
e voortgang
g
van de deelnemers evalueren..

Belan
ngrijk: Er wordt nie
et van jou
u verwach
ht dat je een
e
expertt
bent op het vla
ak van gez
zonde voe
eding.

Maa
ak de deelnemers a an de koo
okworkshops van bijj
aanvang duide
elijk welke rol de diëttiste en jijzelf hebben .
n wanneer je jezelf vo
oorstelt.
Dit kan je doen
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2.3

Over welke competenties moet je als
begeleider van de kookworkshops
beschikken?

Wie is er geschikt om deze rol van begeleider van de
kookworkshops in te vullen? Als begeleider beschik je best over
bepaalde kennis, attitudes en vaardigheden. We maken hier
onderscheid
tussen
twee
soorten
competenties,
enerzijds
‘kerncompetenties’ die vrij breed zijn en niet specifiek inhoudelijk en
anderzijds ‘technische’ competenties.
De kerncompetenties:
Je moet
•
Kunnen ondersteunen: je moet een voorbeeldfunctie
kunnen
uitoefenen,
anderen
kunnen
begeleiden
en
ondersteunen
•
Kunnen motiveren: je moet de kwaliteiten van de
deelnemers kunnen erkennen, je moet hen kunnen stimuleren
door eigen verantwoordelijkheden toe te kennen en je
begeleidingsstijl aan hen aan te passen
•
Respect tonen: je moet respect tonen voor anderen,
hun ideeën en meningen, ook al zijn deze afwijkend van de
jouwe.
•
Kunnen communiceren: je kan je uitdrukken op een
duidelijke en begrijpelijke manier die toegankelijk is voor de
doelgroep van (vaak laagopgeleide) deelnemers.
•
Kunnen actief luisteren: Je moet de boodschap van
anderen kunnen verkennen, ernaar luisteren en kunnen
begrijpen en je kunnen inleven in andermans situatie.
•
Een positieve houding tegenover gezonde
voeding kunnen uitstralen: je moet het belang van
gezonde voeding en de rol hiervan in preventieve
gezondheidsbevordering kunnen ondersteunen.
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De technische competenties:
Je moet
•
Kennis hebben van motivatie en motiverende
gesprekstechnieken en deze in de praktijk kunnen
toepassen
•
Kennis hebben van veranderingsprocessen en de
ermee geassocieerde motivatiestrategieën, en deze in de
praktijk kunnen toepassen
•
Kennis hebben van de zelfcontroletechnieken en
het hanteren van deze zelfcontroletechnieken kunnen
overbrengen aan de deelnemers
Dit draaiboek besteedt vooral aandacht aan deze technische
competenties. De kerncompetenties worden hier verondersteld
aanwezig te zijn.

2.4

Doelstellingen van dit draaiboek

Na het doornemen en doorwerken van dit draaiboek zal je
‐

inzicht hebben in de veranderingscyclus en de fasen van
gedragsverandering waarin deelnemers aan de kookworkshop
zich bevinden en dit kunnen linken aan mogelijke
interventies;

‐

aan de hand van de intake-vragenlijst deelnemers kunnen
toewijzen aan één van de fasen van de veranderingscyclus;

‐

technieken voor motiverende gespreksvoering ontwikkeld of
aangescherpt hebben;

‐

de zelfcontrole-technieken kunnen uitleggen en voorbeelden
geven voor specifieke doelstellingen;

‐

de deelnemers kunnen helpen bij het formuleren
doelstellingen, implementatie -intenties en deadlines;

‐

het materiaal dat bij de kookworkshops wordt aangeboden
(PowerPointpresentatie, interviews, vragenlijsten) correct
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van

kunnen gebruiken en eventueel naar eigen wens aan te
passen;
‐

2.5

een evaluatie kunnen maken van de effectiviteit van de
kookworkshops voor de deelnemers die jij mee hebt begeleid.

Concrete taken tijdens de
kooksessies?

Als begeleider van de kookworkshops zal jij een aantal taken
vervullen, waarvan enkele heel welomschreven zijn en andere eerder
proces-ondersteunend en dus minder duidelijk afgebakend zijn. Om
je alvast een idee te geven, beschrijven we hieronder breed welke
taken je als begeleider van de kookworkshops zoal op je neemt.
2.5.1

Voorbereiding voor de eerste sessie:

‐

Je nodigt de kandidaten voor de kooksessies uit.

‐

Je peilt voor aanvang van de lessenreeks naar hun motivatie
om gezonder te gaan eten aan de hand van de intakevragenlijst (zie verder).

2.5.2

Voorbereiding voor elke sessie:

‐

Je bezorgt alle deelnemers een herinneringsbrief enkele
dagen voor de volgende sessie.

‐

Je overlegt samen met de diëtiste de invulling van de sessie.

2.5.3

Na elke sessie:

‐

Je houdt een korte nabespreking met de diëtiste.

‐

Je noteert voor elke deelnemer wat je tijdens de sessies is
opgevallen en wat je hebt geobserveerd.

‐

Op het einde van de reeks sessies evalueer je de vooruitgang
van de deelnemers om zo de effectiviteit van de workshop te
beoordelen.
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2.5.4

Theoretische sessies (eerste twee sessies)

‐

Eventueel maak je vooraf een gerechtje klaar op aanwijzing
van de diëtiste.

‐

Eerste theoretische sessie: kennismaking met de deelnemers
en afname van de gestructureerde vragenlijst.

‐

Tweede theoretische sessie: je legt de zelfcontroletechnieken
uit aan de deelnemers en helpt hen om doelen te formuleren
en doelintenties te vormen, hieraan deadlines te verbinden en
mogelijkheden te zien om hun inspanningen te doseren.

2.5.5

Kooksessies (alle volgende sessies)

‐

Je gaat voor de start van de sessie samen met de diëtiste en
één of twee deelnemers boodschappen doen.

‐

Tijdens het koken ben je het aanspreekpunt voor de
verschillende groepjes: je springt in waar handen te kort zijn
en waakt mee over het goede verloop van het groepswerk.

‐

Tijdens het koken neem je af en toe de deelnemers apart om
met hen hun motivatie en ervaring van de cursus en het
volhouden en werken aan hun doelstellingen te bekijken door
middel van interviews.

‐

Je tafelt samen met de deelnemers en waakt mee over een
eerlijke verdeling van de restjes.

‐

Je ruimt samen met de deelnemers op (afwassen,
schoonmaken van de ruimte) en zorgt ervoor dat niet steeds
dezelfde deelnemers dit voor hun rekening nemen.

2.5.6

Nazorgsessies

‐

Vooraf contacteer je alle deelnemers via brief en zorg je
eventueel voor telefonische opvolging.

‐

Tijdens de nazorgsessie peil je opnieuw naar de eetgewoonten
van de deelnemers aan de hand van een gestructureerde
vragenlijst.
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‐

Fris samen met de deelnemers hun kennis rond gezonde
voeding op en bevraag ook informeel hun eetgewoonten en
motivatie.

‐

Ondersteuning van de diëtiste tijdens het koken.

2.6

Wat is er allemaal nodig?

De kooksessies worden georganiseerd op een voor de
doelgroep (mensen met een laag inkomen) toegankelijke locatie,
waarin men de beschikking heeft over een keuken en een
ontmoetingsruimte waar men kan eten.
De keuken moet voldoende ruim zijn, zodat een tiental mensen erin
aan de slag kunnen, en beschikken over een noodzakelijke
basisuitrusting. Hiermee bedoelen we keukengerei zoals mensen dit
thuis ook hebben, en dus geen grootkeukenmateriaal of bijzonder
trendy apparaten. Voor een voorbeeldlijst van de basisuitrusting van
keukenbenodigdheden, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Daarnaast moet er ook voldoende borden, bestek en dergelijke
aanwezig zijn om te kunnen tafelen. Als sommige basisuitrusting niet
aanwezig is (bv. ovenschotels), kan de diëtiste dit in sommige
gevallen voorzien (dit moet uiteraard op voorhand worden
besproken).
Voorbeelden van dergelijke plaatsen zijn ontmoetingscentra,
dienstencentra, zaaltjes van parochiale centra, sportclubs e.d.
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3
3

Gedragsverandering

Individuen en gezinnen zijn veelal gehecht aan hun
gebruikelijke manier van handelen en zijn vaak niet erg geneigd hun
gedrag te veranderen. Wanneer ze dat wel doen, doorlopen ze een
proces waarin ze (1) nadenken over de noodzaak om hun gedrag te
veranderen, (2) een keuze maken voor verandering en (3) deze
verandering ten slotte daadwerkelijk toepassen. Ander gedrag
vertonen betekent immers dat het gebruikelijke handelingspatroon
moet worden verlaten. Zelfs als er nadelen zijn verbonden aan wat
iemand op dit moment doet, zal het vaak moeilijk zijn om deze
persoon aan te moedigen om dit gedrag te veranderen.
Hoe kan je iemand motiveren tot gedragsverandering? De
manier waarop je mensen kan motiveren om hun gedrag te gaan
veranderen zal sterk afhangen van de mate waarin deze personen
zelf de noodzaak inzien van verandering, zelf willen veranderen of
misschien zelfs al een poging hebben ondernomen om te veranderen.
Om de slaagkansen van de workshops voor de deelnemers te
vergroten, is het dan ook belangrijk vooraf de motivatie van deze
deelnemers te achterhalen en na te denken over waar ze ergens
staan in het veranderingsproces.
Hierbij kunnen we ons richten op het transtheoretische model
voor gedragsverandering dat door Prochaska en zijn collega’s werd
ontwikkeld in de jaren 1970 (Prochaska, DiClemente, & Norcross,
19922; Prochaska, Redding, & Evers, 2008)3. Volgens dit model
bewegen mensen zich doorheen verschillende fasen van
gedragsverandering (Kerkmann, 19984). De motiveringscyclus die
mensen doorlopen bij een veranderingsproces bestaat uit

2
Prochaska, J.O.; DiClemente, C.C.; Norcross, J.C.. (1992). In search of how people
change. Applications to addictive behaviors. American Psychologist; 47(9), 1102–
1114.
3
Prochaska, J.O., Redding, C.A., Evers, K.E. (2008). The Transtheoretical Model and
Stages of Change. In: Glanz, K; Rimer, B.K.; Viswanath, K. (eds.) Health Behavior and
Health Education. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass.
4
Kerkmann, B. C. (1998). Motivation and stages of change in financial counseling: An
application of a transtheoretical model from counseling psychology, Financial
Counseling and Planning, 9 (1), 13-20.
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3.1

Precontemplatie

Mensen ervaren geen probleem en hebben geen intentie om
hun gedrag te veranderen. Zij hebben niet het idee dat er iets kan
worden verbeterd of zien de zin daar niet van in. Indien deze mensen
zich melden voor de kookworkshops, is dit vaak door externe druk of
om heel andere redenen dan ‘gezonder eten’. Sommige deelnemers
zullen onder invloed van deze externe druk zelfs moeite doen om
hun gedrag te veranderen, maar veelal houden hun inspanningen op
zodra de druk vermindert. Individuen in deze fase zijn niet van plan
om in de eerste zes maanden te veranderen.
Bv. M., die meedoet met de kookworkshops omdat zijn dokter
hem gezegd heeft dat hij moet afvallen en gezonder moet
eten. Zelf vindt hij zich wel redelijk zwaar, maar niet
overdreven, en schrijft hij dit toe aan medicijngebruik en niet
aan het feit dat hij dagelijks kant-en-klare maaltijden eet. Hij
ziet ook geen enkele reden waarom hij anders zou moeten
gaan eten, behalve dan dat zijn dokter hem dat gezegd heeft.

3.2

Contemplatie

Personen in deze fase worden zich bewust van hun gedrag.
Deze bewustwording wordt bevorderd door het afwegen van de vooren nadelen van het al dan niet veranderen van het gedrag. In deze
fase weet men welk gedrag men wil veranderen, maar men is nog
niet klaar voor de verandering op zich. Men heeft nog niet besloten
wanneer, wat en hoe te veranderen. Individuen die in de komende
zes maanden hun gedrag willen veranderen, brengt men onder in de
contemplatiefase.
Bv. B. heeft een hartaanval gehad die door de artsen wordt
toegeschreven aan haar ongezonde voedingskeuzes en gebrek
aan beweging. B. erkent dat dit een probleem is maar vindt
het moeilijk zich voor te stellen hoe dit kan worden
veranderd.
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3.3

Voorbereiding

In deze fase heeft het individu besloten om zijn gedrag op
korte termijn, namelijk binnen de maand, te veranderen. Voor deze
verandering treft het individu de nodige voorbereidingen die reeds
kunnen resulteren in kleine veranderingen.
Bv. J. is onlangs gescheiden na 20 jaar huwelijk en moet nu
voor zichzelf leren koken. Vroeger kookte hij ook wel eens,
maar dat waren dan vooral de ‘zondagse’ gerechten met ‘veel
room, boter en drank’, zoals hij het zelf zegt. Hij beseft dat je
dit niet elke dag kan eten, en heeft daar bovendien ook het
budget niet voor. Daarom wil hij leren hoe je alledaagse
gezonde gerechten kan maken.

3.4

Actiefase

Individuen in deze fase zijn actief bezig met het veranderen
van hun gedrag. Ze hebben besloten om tijd en energie te investeren
in het veranderen van hun gedrag. Deze gedragsveranderingen zijn
openlijk zichtbaar, waardoor men veel erkenning krijgt uit de
buitenwereld.
Belangrijk
is
dat
de
buitenwereld
deze
gedragsverandering blijft stimuleren. Spijtig genoeg redeneert de
omgeving soms dat individuen in deze fase al zijn veranderd, terwijl
het individu net moet worden klaargestoomd voor het onderhouden
van de gedragsverandering. Individuen uit deze fase zijn immers nog
maar net bezig met het veranderen van hun gedrag. Vanaf deze fase
kan ook worden gestart met het versterken van zelfcontrole.
Bv. C. en haar vriend zijn net uit elkaar, en nu C. enkel voor
zichzelf en haar zoontje moet koken, probeert ze dit veel
gezonder te doen dan hoe ze vroeger aten, omdat haar vriend
dit niet lustte of wou eten.

3.5

Onderhoud

Individuen die zich in de onderhoudsfase bevinden, zijn reeds
meer dan zes maanden maar minder dan 18 maanden bezig met het
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stellen van het nieuwe gedrag. Bovenop dit tijdscriterium is het ook
van belang dat ze het oude gedrag niet meer stellen. Deze
onderhoudsfase legt de nadruk op het verstevigen en onderhouden
van het nieuwe gedrag. Het is nodig om hieraan te werken omdat
mensen (kunnen) hervallen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld drie
tot zeven actiepogingen nodig zijn om onderhoud van het gedrag te
bekomen.
Bv. L. heeft een hele reeks gezondheidsproblemen achter de
rug, waardoor de noodzaak om haar eetgedrag te veranderen
zich opdrong. Ze volgt nu al een aantal maanden een dieet
waarbij ze erg let op wat ze eet, maar ze hoopt wat meer
variatie in haar dieet te kunnen aanbrengen.

3.6

Herval

Deze fase werd opgenomen omdat men ervan uit gaat dat
iedereen hervalt bij het duurzaam veranderen van gedrag.
Bovendien wordt herval steeds meer beschouwd als noodzakelijke
fase(n) in het leerproces.
Bv. A. heeft haar eetgedrag vroeger, samen met haar
dochter, erg gewijzigd (oa. na het zelf laten plaatsen van een
maagring) en volgde toen ook de reeks kookworkshops. Ze is
nog steeds erg enthousiast over gezond eten, maar merkt zelf
dat ze terug in haar oude gewoonten hervalt nu haar dochter
het huis uit is. A. volgt daarom opnieuw de reeks
kookworkshops.
Het laatste illustreert dat de motiveringcyclus zich uit in de
vorm van herhaaldelijke en onderscheiden ‘spiraaltjes’. Bovendien
spelen de omgeving en de omstandigheden hierin een belangrijke
rol.
Het is erg moeilijk om mensen die nog niet hebben nagedacht
over gezonder gaan eten, of die denken dat ze dit wel zouden
kunnen maar er het nut niet van inzien, via de workshops aan te
zetten tot duurzame gedragsverandering. Hoewel er wel eens wordt
gezegd dat dit soort interventies voor iedereen een ‘verbetering’ zal
opleveren, pleiten we er toch voor om te focussen op die deelnemers
waar tenminste geen sterke weerstand bestaat tegenover het
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e vastste
ellen in
wellke verand
deringsfas
se ze zich bevinden.
Dit doe je lie
efst voor aanvang van
v
de workshop,
bijvoorbeeld bij inschrijvi ng van de deelnemers
s.
Hierrbij start je
e door de k
kookworksh
hops toe te
e lichten,
en uit
u te legge
en wat de b
bedoeling is van deze
e cursus:
nam
melijk gezonde voedin
ng klaarma
aken met een
e
klein
budget. Je leg
gt uit dat e
er misschien meer kandidaten
dan plaatsen zijn, en da
at je ook hoopt dat ze daar
graa
ag naar toe
ekomen. Da
aarom is het belangrijjk om te
weten hoe zij staan tege nover gezo
ond(er) eten, om te
verm
mijden dat ze tegen hun zin in de cursus
s zouden
zitte
en.
Daa
arna vraag je of ze h
het goed vinden
v
om hen een
aantal vragen te stellen, zodat jij een
e
idee krijgrt van
wat ze van zo
o’n cursus v
verwachten
n. Dit is de
e intakevrag
genlijst. He
et is de b
bedoeling dat
d
je onde
erstaand
stro
oomdiagram
m volgt, wa
at uiteindelijk resulteert in een
bepaling van
n de ve
eranderings
sfase waa
arin de
h bevindt.
deelnemer zich
Het is belangrrijk dat je n
naast deze
e ‘fasebepaling’ ook
de elementen
n die de cursist zelf
z
aandrraagt in
gedachten ho
oudt, en eventueel een alte
ernatieve
fase
ebepaling noteert, op basis van je
j eigen ins
schatting
en wat
w je in he
et voorgaan
nde deel he
ebt geleerd over de
vera
anderingsfa
asen. Zo verschilt de invulling van
24

‘gezond eten’ bij potentiële deelnemers nogal eens
van de gangbare betekenis.
Daarnaast is het ook belangrijk na te gaan in welke
mate de potentiële deelnemer ook zelf boodschappen
doet en/of kookt binnen het gezin. Diegenen die
koken en boodschappen doen zijn, behoren tot de
doelgroep van deze cursus.
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Note
eer hierond
der voor e
elke deelne
emer in we
elke fase
deze
e zich bev
vindt volge
ens de inta
ake-vragen
nlijst, en
note
eer daarna
aast jouw eigen in
nschatting van de
vera
anderingsfa
ase waarin de deelnem
mer zich bevindt.
(opm
merking: dit
d invulbla
ad is ook terug
t
te vinden in
Foutt! Verwijzinggsbron niet ggevonden.)

Naam
m
deeln
nemer

Verandering
V
gsfase
v
volgens
inta
akev
vragenlijst

E
Eigen insch
hatting
v
verandering
gsfase
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Strategieën

Je kan je afvrag
gen in ho
oeverre het wenselijk is datt
deeln
nemers in
n de pre
econtempla
atiefase deelnemen
d
aan de
e
kookw
workshops.. Je zal bij hen op hee
el wat wee
erstand stotten om hun
n
voediingsgewoon
nten te veranderen, e
en de kans
s dat zij affhaken lijktt
ook a
aanzienlijk. Als de optie bestaat, zou je ervo
oor kunnen
n kiezen om
m
enkell kandidatten te se
electeren die zich ten mins
ste in de
e
conte
emplatiefas
se bevinden
n.
De sleute
el tot succesvolle verrandering is dus eerst en voora
al
het id
dentificeren
n van de fa
ase waarin een deelne
emer zich bevindt, en
n
vervo
olgens bes
slissen welke strateg ieën je ka
an gebruik
ken om de
e
overg
gang naarr een vollgende fasse te verrgemakkelijjken. Vee
el
progrramma’s worden
w
afge
estemd op personen die zich reeds
r
in de
e
actieffase bevind
den, maar in deze koo
okworkshop
ps zal je wa
aarschijnlijk
k
deeln
nemers in heel
h
verschiillende fase
en ontmoetten.
Er moet met anderre woorden
n een matc
ch zijn tuss
sen de fase
e
waariin iemand zich bevindt en de m
manier waa
arop je deze persoon
n
benad
dert. De fa
ase van ged
dragsveran
ndering waa
arin de dee
elnemer zitt,
zal b
bepalen welke
w
interventies off strategie
eën meer of minderr
succe
esvol kunne
en zijn.
Welke ov
vergangsprocessen en
n motivatiestrategieën
n passen bijj
welke
e fase?

Nee
em de deeln
nemerslijst van de vorrige pagina erbij en
note
eer in de kolom
k
‘stra
ategieën’ dewelke volgens de
onderstaande lijst passsen bij de fase volg
gens de
intake-vragenlijst en de ffase waarin
n de deelnemer zich
volg
gens jouw eigen
e
insch atting bevindt.

1. Precontemplatie:
ustzijn verh
hogen: verh
hogen van het bewusttzijn inzake
e
a. Bewu
de huidige leve
ensstijl en voedingsgewoonten en deze in
n
vraag
g stellen (leren van feiten, ide
eeën en tips die een
n
goede
e gedragsv
verandering
g ondersteu
unen).
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b. Gevo
oelens verkennen: v
verkennen van de gevoelenss
omtre
ent voeding. Leren w
welke de negatieve emoties zijn
n
die sa
amenhange
en met het ongezonde
e voedingsp
patroon.
c. Omge
evingsevalu
uatie: realisseren welke de negatieve impactt
is van een ong
gezond eet patroon en
n de positieve impactt
van gedragsvera
g
anderingen
n op de omg
geving.
d. Weerrstand: in deze fase stuit men
n vaak op nogal watt
weers
stand. Deze kan g
gaan van onverschilligheid tott
tegen
nwerking. Er
E zijn versschillende manieren
m
om
o hiermee
e
om te
e gaan, waarmee je w
waarschijnlijk wel vertrouwd bentt
door je werk als
s maatscha ppelijk werrker
i.. Benoem dat je wee
erstand voelt
ii.. Vraag aan de dee
elnemer meer
m
uitleg
g over hett
waarom van de wee
erstand
iii.. Luister naar
n
de bezzwaren van de deelnem
mer
iv.. Vraag suggesties
s
over watt de deeln
nemer zel f
haalbaarr acht
v.. Vat deze
e weerstand
d niet perso
oonlijk op

In
n dit stadium is het va
an belang om (op een positieve
e
manier) aandacht te vrragen voorr het thema
a ‘gezonde
e
vo
oeding’ doo
or de voo
orgestelde veranderin
ng op een
n
ob
bjectieve manier
m
te be
espreken.
Je
e geeft sam
men met de
e voedingsd
deskundige dus feiten
n
ov
ver gezonde
e voeding, over de re
elatie met gezondheid
g
d
en
n over de
e mogelijk heid om budgetvriendelijk én
n
ge
ezond te ko
oken.
In
n de kookwo
orkshops k
komt deze ‘objectieve informatie’’
in de eerste
e theoretiscche sessies
s uitgebreid aan bod
d
on
nder de vorm van
n powerpo
ointpresenttatie rond
d
ge
ezonde voeding die do
oor de diëtiste wordt gegeven.
g
Als er deeln
nemers in de preco
ontemplatie
efase aan de
ko
ooksessies deelnemen
n, zal je so
oms ook merken
m
dat ze
va
an zichzelf menen da
at ze gemakkelijk ge
ezond zoud
den
ku
unnen koke
en en eten , maar datt ze er het nut niet v
van
inzien. Hierb
bij kan je
e proberen
n om hen de voor en
e)
na
adelen tege
en elkaar te
e laten afwe
egen (zie contemplatie
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2. Contemplattie:
a. Waarrden verke
ennen: de waarden verkennen door te
e
ervarren hoe men
m
zich v
voelt en hoe
h
men denkt
d
overr
zichzelf met bettrekking tott zijn/haar eetpatroon
n

In
n dit stadium aarzelt men nog om
o de stap
p te zetten
n
na
aar gedrag
gsveranderiing. Daaro
om is het belangrijk
k
vo
oor- en na
adelen af te wegen en same
en met de
e
de
eelnemers te bespre ken. Deeln
nemers in deze fase
e
he
ebben
va
aak
tege
enstrijdige
gevoele
ens
overr
ve
eranderen: zo hebben
n ze bijvoo
orbeeld een
n kleerkastt
vo
ol kleren wa
aar ze graa
ag terug in zouden pas
ssen, maarr
te
egelijk denk
ken ze dat gezond ko
oken veel duurder
d
zall
zijjn en veel lastiger dan
n wat ze nu
u eten.
He
et is belang
grijk om in te gaan op
p deze tegenstellingen
n
(a
ambivalentie herkenne
en). Je laatt hen verwo
oorden watt
ze
e belangrijk
k vinden en
n kan same
en met hen
n de balanss
op
pstellen wa
aarin alle v
voor- en nadelen van
n bepaalde
e
ge
edragsveranderingen worden op
pgenomen. Let op: off
iemand iets als een vo
oor- of nade
eel beschouwt, hangtt
oo
ok af van ziijn eigen kijjk op de za
aak.
Vo
oor die dee
elnemers d
die zich in de contem
mplatiefase
e
be
evinden, kan je tijde
ens de ind
dividuele gesprekken
g
n
tijjdens de tweede th
heoretische sessie samen een
n
ba
alans opm
maken van
n de voor-en nad
delen van
n
bijjvoorbeeld gezonder gaan eten. Het is belangrijk om
m
oo
og te hebb
ben voor be
eide kanten van de balans.
b
Ditt
ve
erkleint de kans op we
eerstand en
n laat ruimtte om overr
ve
erandering na te den
nken. De deelnemer krijgt hett
ge
evoel dat het
h
gespre
ek gaat ov
ver wat voor hem off
ha
aar belangrrijk is en nie
et over watt zou moete
en.
Da
aarnaast kan je op zoek
k gaan naar een
n
ov
vereenkoms
st tussen
n iets wat
w
de deelnemers
d
s
be
elangrijk vinden en he
et doel (ge
ezonder leren koken)..
Diit kan je doen do
oor te vrragen naar wat de
e
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de
eelnemers belangrijk vinden in hun leven, en welke
e
pe
ersonen belangrijk zzijn. Vaak
k wordt gezondheid
g
d
ge
enoemd, en
e familie, kinderen,,… . Hierb
bij kan je
e
ge
emakkelijk de link legg
gen naar gezonde voe
eding.

3. V
Voorbereid
ding:
a. Binde
en tot vera
andering: b
binden tot veranderin
ng en laten
n
gelov
ven in deze
e mogelijk
ke verandering, bijvoo
orbeeld via
a
goede
e voornemens. Jij alss begeleiderr moet de deelnemers
d
s
hierbij helpen door
d
het op
pstellen van een realistisch plan
n
en ha
aalbare doe
elen.
b. Mens
sen kunnen intrinsieke
e of extrinsieke doelen
n nastreven
n
(Decii & Ryan,, 20005). Bij intrins
sieke doele
en ligt de
e
oorsp
prong bij de
e persoon zelf (bv. ge
ezonder willen leven) ,
bij ex
xtrinsieke doelen
d
gaatt het vaak om erkenn
ning van de
e
buitenwereld
(slanker
willen
worden
w
omdat
datt
aantrrekkelijker wordt be
evonden). Hoewel vaak
v
wordtt
geste
eld dat intrinsieke doelen tot
t
meer duurzame
e
veran
nderingen leiden, m
mag men ook de kracht
k
van
n
extrin
nsieke doelen niet ond
derschatten
n.

De
e deelneme
er heeft bessloten om te
t proberen
n gezond
te
e eten en ko
oken en jij zal hem/haar helpen om hier
ee
en realistisc
ch plan voo
or op te stellen.
Ma
aak duidelijk dat dit e
een keuze is en dat er
e ruimte
blijft om te ‘zondigen’: kiezen voo
or gezonde voeding
wiil niet zegg
gen dat me
en nooit meer
m
iets ongezond
mag eten.
In
n de tweede
e theoretis che sessie ga je werk
ken rond
do
oelen, implementatie--intenties, doseren, deadlines
d
ettc. Dit hou
udt in dat de deelne
emers haallbare en
re
ealistische plannen
p
ma
aken om hu
un doelstellingen te
ve
erwezenlijken.
Aan
n
de
an
de
hand
va
5

Deci,, E. L., & Ryan
n, R. M. (2000
0). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human
needs and the self-d
determination of behavior. Psychologicall Inquiry, 11, 227-268.
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Po
owerpointprresentatie,
het
in
nvulblad
en
de
pe
ersoonlijke gesprekke
en met de deelnemerrs zal je
de
eze plannen
n scherpste
ellen.
Ne
eem een positieve ho
ouding aan en bekrachtig elke
stap in de go
oede richtin
ng.

4. A
Actie:
a. Bekra
achtiging: belonen v
van het nieuwe, goe
ede gedrag
g
door zichzelf off door de omgeving.. De belon
ningen voorr
negattief gedrag verlagen.
b. Netw
werk: gebruikmaken va
an het netw
werk door open
o
te zijn
n
en ve
ertrouwen te hebben in mensen die er voor je zijn .
Het zoeken
z
en gebruiken van socia
ale steun kan
k
immerss
helpe
en bij een gedra
agsverandering. Dit kan via
a
groep
pswerking, de relatiionele ban
nd tussen cliënt en
n
hulpv
verlener.
c. Verva
angen: ne
egatieve gedraginge
en vervan
ngen doorr
nieuw
we, positiev
ve gedragin
ngen.
d. Stimu
uluscontrole: vermijd en van stimuli/situatties die hett
probleemgedrag
g uitlokken
n en stim
muli/situatie
es die hett
positieve gedrrag uitlok
kken verm
meerderen via hett
hersttructureren van de om
mgeving.

Als blijkt dat het nie
euwe gedrag het gewenste
g
resultaat op
plevert, za
al men dit
d
gedrag
g willen
vo
oortzetten. Probeer d
de deelnem
mers dan ook op
po
ositieve efffecten van hun gedrragsverandering te
wiijzen.
De
e kans op
p terugva l is aanw
wezig, dus het is
be
elangrijk om
m regelmattig te contrroleren of alles
a
nog
ste
eeds naar wens ver loopt. Dit kan je do
oen door
tijdens de ve
erschillende
e kooksess
sies te vrag
gen naar
moeilijkheden en wat v
voor de de
eelnemers werkt
w
en
wa
at niet.
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Tijjdens de tweede theoretisc
che sessie rond
im
mplementatie-intentiess (zie verrder) kan je ook
sa
amen met de
d deelnem
mers specifie
eke implem
mentatieinttenties form
muleren vo or ‘moeilijk
ke’ situaties
s.
Mo
oedig de deelnemerrs aan over het project te
prraten met anderen.
a
Ne
eem een po
ositieve ho
ouding aan en bekrach
htig elke
sta
ap in de go
oede richtin
ng

5. O
Onderhoud
d:
a. Kritis
sche mome
enten: zoek
ken naar momenten
m
waarop de
e
kans op herval op de loer ligt. Duide
elijk maken
n dat herva
al
norm
maal is.

In deze fas
se heeft m
men al ee
en zekere routine
ve
erkregen in de nieuwe
e manier va
an kopen en
n koken.
Ne
et zoals in de actiefa
fase: probe
eer samen met de
de
eelnemers te bekijk
ken welke
e omstand
digheden
(zouden) ma
aken dat ze
e het moeilijk vinden om hun
nie
euwe eetpa
atroon te h
handhaven. Wat zorg
gt ervoor
da
at ze hun
n gedrag volhouden?
? Dit kan
n je als
motivator ge
ebruiken.
Pe
eil naar andere proble
emen die ze ondervinden en
zo
oek samen met hen naar oplossingen. Zo geven
so
ommige
deelnemers
d
s
in
de
e
onderho
oudsfase
bijjvoorbeeld aan dat ze
e weinig in
nspiratie he
ebben en
uitteindelijk toch vaak h
hetzelfde eten, wat weliswaar
w
ge
ezond is ma
aar een bee
etje saai.
Ne
eem een po
ositieve ho
ouding aan en bekrach
htig elke
sta
ap in de go
oede richtin
ng.
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6. H
Herval:
a. Leerk
kansen: lerren uit watt er misliep
p, nieuwe strategieën
n
bedenken om hiermee om te gaan.

Ma
aak duidelijk dat dit gangbaar is, en niet als een
moet
mislukking
w
worden
ge
ezien.
Ma
aak
de
de
eelnemers duidelijk
d
da
at dit nog kan
k
gebeure
en.
Prrobeer sam
men met de
e deelnemers te ach
hterhalen
wa
aarom er herval
h
was,, of de situ
uatie die he
et herval
uittlokte
(b
bv.
stressserende
en
verranderde
om
mstandighe
eden, geen tijd meer om te koke
en, geen
en
nergie om te koken,, ..) intuss
sen hersteld is en
prrobeer opnieuw te m
motiveren alsof
a
de de
eelnemer
zic
ch in de contemplattiefase of voorbereid
dingsfase
be
evindt.
Prrobeer te achterhalen
a
n wat er uit de vorige
e poging
‘ge
eleerd’ ka
an worden
n,. Welke dingen ‘werkten’
vrroeger, en kunnen
k
die
e nu opnieu
uw zorgen voor
v
een
ge
ezonder eettpatroon?
Ne
eem een po
ositieve ho
ouding aan en bekrach
htig elke
sta
ap in de go
oede richtin
ng

In de
d kookworkshops zittten person
nen samen die zich
in verschillen
nde fasen van ged
dragsverand
deringen
bev
vinden. Daa
arom is hett belangrijk
k dat voor elke
e
fase
iets
s aan bod komt
k
wat de
e deelneme
ers zal aans
spreken.
Om
mdat jij als
s begeleide
er best zic
cht hebt op
o welke
aan
npak of on
nderdeel h et meest aansluit bij
b welke
dee
elnemer, ka
an je tijden
ns dit onde
erdeel ook specifiek
focu
ussen op een bepaald
de deelnem
mer. Als je weet
w
dat
dee
elnemer X in
i de herva
alfase zit, kan
k
je bijvoorbeeld
tijdens de pre
esentatie ro
ond zelfcon
ntrole in de
e tweede
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theoretische sessie specifiek aan deze deelnemer
vragen om voorbeelden te geven van moeilijke
momenten.

Ten slotte is het belangrijk te weten dat twee factoren erg
belangrijk zijn in het bepalen van iemands bereidheid om zijn/haar
gedrag aan te passen: de ‘belangrijkheid” van de verandering en het
vertrouwen in het eigen kunnen. Men moet zowel de zinvolheid en
het belang van verandering inzien, maar ook vertrouwen hebben in
de eigen capaciteiten om zaken te veranderen. Doel van de
kookworkshop is bijgevolg ook om de deelnemers meer
zelfvertrouwen te geven in hun mogelijkheden om gezond en
budgetvriendelijk te koken. Als men zich doorheen de fasen van
gedragsverandering beweegt, zal dit vertrouwen in eigen kunnen
toenemen (Xiao & Wu, 2006)6.
Nu we dankzij het transtheoretische model en de fasen van
gedragsverandering zicht hebben gekregen op de fase waarin de
deelnemers zich bevinden, kunnen we dit als startpunt gebruiken om
hieraan een aantal motivatie-gebaseerde interventies te koppelen. In
het volgende deel bespreken we daarnaast ook een aantal algemene
principes van motiverende gespreksvoering die tijdens de
kookworkshops kunnen worden gevolgd,.

6

Xiao, J.J. & Wu, J.. Encouraging behavior change in credit counseling: An application
of the transtheoretical model of change (TTM), TCAI Working Paper, Take Charge
America Institute for Consumer Financial Education and Research, University of
Arizona, Tucson
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4
4

Gedragsverandering
Motivatie

Tijdens de kookworkshops leren de deelnemers niet enkel hoe
ze met een beperkt budget lekkere en gezonde menu’s kunnen
bereiden, maar is het ook de bedoeling dat ze zelf proberen
gezond(er) te eten. Hier is jouw rol als begeleider van de workshops
van belang. Enerzijds zal je hen een aantal meer formele opdrachten
geven, maar daarnaast is het ook belangrijk dat je hen doorheen de
lessenreeks probeert te stimuleren om gezonder te eten. Hierbij kan
je in de ‘interviews’ en informele gesprekjes die je hebt met de
deelnemers in de loop van de lessenreeks gebruik maken van
motiverende gesprekstechnieken. Hieronder geven we ter opfrissing
nog eens de basis van deze motiverende technieken, die je tijdens je
opleiding wel ergens veel uitvoeriger behandeld en geoefend hebt.

4.1

Motivering vanuit zelfdeterminatie

Zelfdeterminatietheorie is een psychologische theorie die
focust op de motivatie van keuzes die mensen maken voor zichzelf,
en specifiek op de mate waarin deze keuzes ‘zelfgedetermineerd’ zijn
of vrij van externe invloeden en druk.
Om het mogelijk te maken dat de motivatie verschuift van
‘moeten’ naar ‘willen’ (of van extern opgelegde doelen naar
geïnternaliseerde
doelen)
zijn
enkele
basisvoorwaarden
nodig.(Verstuyft & Vansteenkiste, 2008)7. Er moeten volgens deze
auteurs namelijk drie basisbehoeften vervuld zijn, namelijk de
behoefte aan competentie, de behoefte aan autonomie, en de
behoefte aan verbondenheid.
De behoefte aan competentie, of het gevoel dat men in
staat is om bijvoorbeeld tot gedragsveranderingen te komen, kan
gestimuleerd en ondersteund worden door het aanbieden van
duidelijke
structuren,
richtlijnen.
Een
aantal
van
de
zelfcontroletechnieken die verderop besproken worden gaan hierop
in, zoals het formuleren van doelen en een stappenplan
7
Verstuyf, J., & Vansteenkiste, M. (2008). Willen versus Moeten: De invloed van
motivatie op het therapeutisch proces. Agora, 24, 7-23.
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(implementatie-intenties) om deze uit te voeren, het stellen van
deadlines etc.
De behoefte aan autonomie, of een gevoel van ‘vrijheid’ in
handelen van de deelnemers, kan je stimuleren door deze structuren
en richtlijnen in overleg met de deelnemers af te spreken. Hierbij
bepalen ze zelf hoe bepaalde zaken ingevuld worden.
De behoefte aan verbondenheid, of een gevoel van
geborgenheid, kan je als begeleider stimuleren door te zorgen dat de
kooksessies een ‘veilige’ omgeving zijn waar elke deelnemer in zijn
waarde wordt gelaten en waarbinnen men in staat moet zijn om
vertrouwelijk met elkaar om te gaan.

4.2

Motiverende
basis

gespreksvoering:

de

Het concept van motiverende gespreksvoering (Miller, 19838;
Miller & Rollnick, 20029), schetst een praktische aanpak om de
motivatie tot gedragsverandering te vergroten. Motiverende
gespreksvoering past goed binnen het transtheoretische model van
gedragsverandering en wordt als veelbelovend instrument gezien om
mensen te helpen zich doorheen het veranderingsproces te bewegen
in de richting van actie en onderhoud (Grimley, Prochaska, Velicer, &
Prochaska, 199510).
Eerst
en
vooral
zijn
er
aandachtspunten die steeds gelden:

een

aantal

algemene

•
De motivatie tot gedragsverandering moet vanuit de
deelnemers zelf komen. Moedig daarom de deelnemers aan om
hun verantwoordelijkheid te nemen over eerdere keuzes die zij
maakten en om er nu voor te kiezen dingen te veranderen.
8
Miller, W.R. (1983). Motivational interviewing with problem drinkers. Behavioural
Psychotherapy, 11, 147-172
9
Miller, W.R.; & Rollnick, S. (2002). "Motivational Interviewing: Preparing People to
Change'". Guilford press.
10
Grimley, D., Prochaska, V., Velicer, W. and Prochaska, G. (1995) Contraceptive and
condom use adoption and maintenance: a stage paradigm approach. Health Education
Quarterly, 22, 20–35.
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•
Toon empathie en interesse in de deelnemers. Het tonen
van empathie zorgt ervoor dat de deelnemers het gevoel krijgen dat
jij als begeleider hun standpunten begrijpt.
•
Neem een niet-moralistische houding aan en geef geen
kritiek. Probeer je eigen mening en opvattingen niet steeds op te
dringen aan de deelnemers, en waak erover dat je geen
veroordelende houding aanneemt tegenover de ideeën, standpunten
en gedrag van de deelnemers. Dat wil niet zeggen dat er geen
afspraken gemaakt kunnen worden en toegezien kan worden op
naleving ervan over bv. het verloop van de sessies en wat er van de
deelnemers gevraagd wordt, maar dit gebeurt zoveel mogelijk in
overleg met de deelnemers zelf.
•
Luister actief. Luister naar het verhaal achter het verhaal:
wat zeggen de deelnemers over hun waarden en overtuigingen, hun
motivatie tegen jou als begeleider. Haal hieruit later zaken die mee
kunnen helpen om de deelnemers doorheen het veranderingsproces
te begeleiden.
•
Draag niet meteen zelf oplossingen aan. Motiveren is niet
hetzelfde als adviseren! Vraag zoveel mogelijk eerst aan de
deelnemers zelf wat zij als oplossingen zien. Als de deelnemer die de
vraag stelt of een probleem ervaart het niet weet, is de kans groot
dat iemand anders uit de groep dit wel weet. Probeer steeds zoveel
mogelijk vanuit de groep te laten komen. Later zullen we nog dieper
ingaan op het verschil tussen adviseren en motiveren
•
Vermijd discussies. Bij slechts weinig mensen is discussie
een effectief middel om hen te overtuigen hun gedrag te veranderen.
Integendeel, het roept vaak weerstand op, geeft de indruk dat er
geen compromis mogelijk is en is niet bevorderlijk voor de sfeer.

4.3

Motiverende gesprekstechnieken

Er zijn een aantal “technieken” die je als begeleider kan
toepassen om de deelnemers van de kookcursus te proberen te
motiveren. Hieronder beschrijven we kort enkele van deze
technieken. Een aantal van deze technieken zal je vast niet
onbekend zijn en pas je waarschijnlijk in je werk vaak toe.
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Het gebruik va
an dit soortt gespreksttechnieken moet je
train
nen. Je kan proberen d
dat in je pe
ersoonlijk le
even toe
te passen
p
bij verschille
ende perso
onen. Ond
der elke
techniek hebbe
en we een
n opdrachtje gezet om
m alvast
eens
s te oefenen in de pra ktijk.

4.3.1

Para
afraseren
n en refle
ecteren

Bij paraffraseren en
n reflectere
en geef je inhoud (parafraseren))
en ge
evoelens (rreflecteren)) van de g
gesprekspartner terug
g. Enerzijdss
kan h
het jou als begeleiderr van de gr oep meer zicht
z
geven
n op wat de
e
deeln
nemer bed
doelt, maar tegelijk is het oo
ok een te
echniek die
e
vertro
ouwen sche
ept. Als je gaat paraffraseren of reflecteren
n blijkt hee
el
duide
elijk dat je goed luiste
ert en deze techniek is
s ook erg geschikt
g
om
m
de pe
ersoon aan
n te moedig
gen zijn off haar verh
haal verderr te zetten .
Daarn
naast stimu
uleert het hem of ha ar ook tot een gedac
chtenprocess
over wat verteld
d wordt zon
nder dat je zelf nieuwe
e dingen aa
anbrengt.
Let op dat je nie
et louter letterlijk gaat
g
herhalen wat je
e
gesprrekspartnerr zegt, dit werkt
w
menssen vaak op
p hun zenuwen!
Als je gaat parafraseren zall je voorall de inhoud van watt
nd zegt in je
ieman
j eigen wo
oorden wee
ergeven. De bedoeling
g is om een
n
aankn
nopingspun
nt te vorme
en om overr verder te praten, doo
or structuu r
aan tte brengen in (soms chaotische)
c
) verhalen. Daarnaastt kan je ditt
in de kookcursu
us soms ook
k gebruiken
n om het gesprek te sturen
s
in de
e
richting van het
h
gespre
eksonderwe
erp. Een tip is oo
ok om de
e
paraffrasering aff te sluiten of te startten met ‘klo
opt dat?’ off ‘begrijp ik
k
het goed?’.
Bijvoorbe
eeld: K verrtelt dat hijj niet kooktt omdat zijn ex-vrouw
w
dat vroeg
ger deed en
e goed ko n, waarop een uitvoe
erig verhaa
al
volgt ove
er de detaills van de sccheiding. Je
e kan dit parafraseren
n
met ‘Klop
pt het dat je
j dus eige
enlijk sinds je scheidin
ng niet voorr
jezelf ko
ookt?’ om het
h
onderw
werp dichte
er bij de workshop
w
te
e
brengen.
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Bij reflec
cteren zal je vooral v
voorbij de inhoud prroberen om
m
.
confliicten of gev
voelens die
e achter he
et vertelde zitten te expliciteren
e
Versc
chillende mensen
m
kun
nnen deze lfde feiten vertellen, maar zich
h
daar erg versch
hillend bij voelen
v
- de
e ene kan ergens
e
verd
drietig overr
zijn, terwijl de andere daar
d
net b
boos over wordt en een derde
e
mach
.
hteloos. Je kan proberen om d
deze gevoelens te expliciteren
e
Omda
at het hier al gaat om
m een interp
pretatie van iets wat niet verteld
d
et als feit verkondigt
wordtt, moet je opletten da
at je dit nie
v
maar liefstt
als vrraag inkleedt. Dit geeft je gespre
ekspartner de gelegen
nheid om a
al
dan n
niet te beve
estigen EN om het gessprek verde
er te zetten
n.
Bv. N ve
ertelt uitgebreid overr de proble
emen die ze
e heeft om
m
haar zesjjarige doch
hter te laten
n eten watt ze haar voorzet, watt
dan uitdrraait in afw
wisselend be
eloven, bes
straffen, hu
uilbuien etcc.
Je krijgt erg de ind
druk dat ze
e hier erg onder
o
lijdt en zich erg
g
machtelo
oos voelt. Dit
D kan je a
aftoetsen door
d
te vrag
gen ‘Dus je
e
dochter weigert om
m iets te e ten van wa
at jij klaarrmaakt, datt
draait va
aak uit op ru
uzie. Voel jje je daar dan
d
machte
eloos bij?
Daarnaas
st kan je ook
o
een co
onflict refle
ecteren, wa
aarbij je de
e
twee kanten va
an een pro
obleem die tijdens ee
en gesprek
k naar voo r
gebra
acht worde
en samenbrengt en d
duidelijk te
egen elkaarr afzet. Ditt
kan d
deelnemers
s duidelijk maken
m
wel ke voor- en nadelen ze zelf zien
n
bij be
epaalde zak
ken.

De volgende
v
keer
k
dat je
e partner of
o goede vriend
v
of
vrien
ndin vertelt over een
n situatie op
o zijn haa
ar werk,
prob
beer dan te
e parafrase
eren en te
e reflectere
en. Denk
elt’ naar
eraa
an dat je dus zowel d
de inhoud ‘terugspieg
‘
je gesprekspa
g
rtner, en tegelijk oo
ok probeerrt om in
vraa
agvorm de
e emotione
ele lading die dit heeft
h
te
interrpreteren.

4.3.2

Conc
cretisere
en en ope
en vrage
en

Als de de
eelnemers erg
e vaag b lijven over bepaalde zaken
z
en e r
behoe
efte is aan
n verduidelijking kan
n je door het stellen
n van open
n
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vrage
en of he
eel gerichte vragen
n probere
en te zorgen voo r
verdu
uidelijking. Ook als de
eelnemers in erg alge
emene term
men praten ,
kan h
het nuttig zijn
z
om te vragen
v
naarr concretise
ering.
Let op da
at je er gee
en ‘ondervrraging’ van maakt doo
or te blijven
n
doorv
vragen. He
et is beterr de concrretiseringen
n te paraffraseren o f
hierop verder te
e reflecteren.
Bv. S: “Ik
“
kan niiks verdrag
gen, mijn maag kan
n daar nie t
tegen
n”.
“Wat bed
doel je prec
cies met ‘n
niks’, waar kan je maa
ag dan nie t
tegen
n?”

Prob
beer in het eerstvolge
ende gesprrek met een van je
oude
ers of ee
en ouder familielid alert te zijn op
mom
menten waarop ze in
n heel erg algemene termen
spre
eken (’alles
s, niets, alttijd, nooit, geen enkele, …’).
Als dit gebeurt; probeer dan aan de hand van open
vrag
gen deze alg
gemeenhed
den te conc
cretiseren.

4.3.3

Sam
menvatten
n

Een techniek die errg lijkt op p
parafrasere
en is het sa
amenvatten
n
van d
de inhoud van een ge
esprek. Ditt heeft ook
k tot doel structuur
s
te
e
breng
gen in een gesprek en
n na te gaa
an of je je gesprekspa
artner goed
d
begre
epen hebt. Het geeftt hem of h
haar ook de
d gelegenh
heid om te
e
horen
n hoe het verhaal bijj jou overg
gekomen is
s en wat jij ervan za
al
‘onthouden’. De
esgewenst kan hij of zij je dan nog verder aanvullen
n
met z
zaken die ook
o
belang
grijk zijn en
n die je nie
et in de samenvatting
g
had o
opgenomen
n of die nog
g niet aan bod gekom
men waren. Je kan ditt
ook gebruiken om een gesprekje
g
mee af te
e ronden, of bij een
n
volge
ende sessie
e je samen
nvatting prresenteren als aankn
nopingspuntt
om hierop verde
er door te gaan.
g
Bv.: “Als
s ik het sam
menvat zeg
g je eigenllijk dat je wel zelf wiil
koken, maar
m
dat je niet het ju
uiste gerieff hebt om dit
d ook ech t
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te doen omdat
o
je ex
x-vrouw ditt allemaal meegenom
m
en heeft na
a
de echtsc
cheiding?”

De volgende
v
keer
k
dat je
e partner of
o goede vriend
v
of
vrien
ndin een vrij
v
ingewik
kkelde situ
uatie op zijjn /haar
werk
k uitlegt, prrobeer dan de essentiie samen te
e vatten.
Vaak
k
gaat het
dan
over
inhoud, collega’s,
c
leidinggevende
en of omsttandighede
en die je zelf niet
goed
d kent, een
n goede ge
elegenheid dus om te checken
of je
e de kern goed begrep
pen hebt.

4.3.4

Informatie geven,
g
ad
dviseren
n en motiveren

Een bela
angrijk ond
derdeel van
n de kookw
workshops bestaat err
ook in
n om de de
eelnemers objectieve
o
en relevantte informattie te geven
n
over gezonde voeding
v
en
n alles watt daarbij hoort.
h
Dit valt voora
al
onder de veranttwoordelijkheid van d e voedings
sdeskundige
e, maar datt
neem
mt niet weg
g dat jij ook
o
relevan
nte informa
atie kan aanbrengen .
Zorg alleen dat je zeker bent dat dezze informattie ook effe
ectief kloptt.
Objec
ctieve inforrmatie nodiigt uit om v
verder over te praten, erover na
a
te denken of vra
agen te ste
ellen.
Bv. Begeleider: “E
En doe je dan je boodschapp
b
pen bij de
e
Colru
uyt?”
J : “Nee, ik moet da
aar wel lang
gs als ik de
e kinderen naar
n
schoo
ol
breng maar
m
die is
i zo vroe
eg dan no
og niet op
pen, en ‘ss
namiddag
gs moet ik
k werken…. Om daar nu
n speciaall voor terug
g
te rijden dat zie ik ook
o
niet zittten.”
Begeleide
er: “ Je mo
oet het een
ns checken met de an
nderen hier,
r,
maar voo
or zover ik weet is die
e wel al ope
en vanaf 8u
u30”.
Belangrijjk om in ge
edachten te
e houden is
s dat het ‘o
ongevraagd
d’
geven
n van allerrhande exp
pliciete adv iezen weerrstand kan opwekken .
Daaro
om is het soms een goed idee
e om eers
st de toesttemming te
e
vrage
en voor je hen gaat adviseren
a
((bv. “ Als je
j daar me
eer over wiil
weten
n kan ik je dat wel vertellen.”).
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De begeleiding van de deelnemers om te komen tot duurzame
gedragsveranderingen in aankoop-, kook-, en eetgewoonten waarbij
je inzet op ‘willen’ en ‘kunnen’ vereist een bepaalde grondhouding
van jou en het hanteren van de motiverende gesprekstechnieken.
Het komt erop neer dat je in je opstelling en aanpak opschuift van
adviseren naar motiveren. Om het belang van deze grondhouding te
verhelderen nemen we het vergelijkingsschema van Kuiper & De Laat
(201011, p. 12) in aangepaste versie over.

•

•

•

•

•

•
•

Motiveren

Adviseren

Je werkt samen met
deelnemers aan de in
gezamenlijk overleg
gestelde doelen
Je doet recht aan de
deskundigheid en het
perspectief van de
deelnemer
Je haalt mogelijkheden
en motivatie om te
veranderen uit het
innerlijk van de
deelnemer
Je geeft de deelnemer
het recht op vrijheid van
gedragskeuze
Je aanvaardt het
verandertempo van de
deelnemer
Je bent niet moraliserend
Je hebt een neutraal
nieuwsgierige houding

•
•

•
•
•
•
•
•

Je wijst op de negatieve
consequenties van gedrag
Je benoemt veel
argumenten om te
veranderen; vertelt wat
het probleem is
Je draagt oplossingen aan
Je bepaalt de strategie
Je stelt je op als
deskundige
Je tracht de deelnemer te
overtuigen
Je loopt vaak voor de
deelnemer uit
Je tracht de deelnemer te
motiveren voor een door
jou bedachte
oplossingsstrategie

11
Kuiper, J., & De Laat, H. (2010). Van adviseren nar motiveren: motiverende
gespreksvoering in de financiële hulpverlening. Nibud.
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Zelfcontroletechnieken
Zelfcontroletechnieken

Behalve de motivatie om gezond te gaan koken en eten,
vraagt een effectieve gedragsverandering en het volhouden ervan
heel wat inspanningen van een individu. Om deze voortdurende
inspanningen te verlichten, kan het helpen om beroep te doen op
bepaalde zelfcontroletechnieken.
Zelfcontrole ontstaat in de combinatie van willen en kunnen.
Het ‘willen’, en hoe je dit als begeleider van de kooksessies kan
ondersteunen en stimuleren, werkten we hiervoor al uit in het deel
rond gedragsverandering en rond motiveren. Hier gaat het over het
versterken van het “kunnen’.
Om zelfcontrole te kunnen uitoefenen, hebben mensen
energie nodig. Deze energie putten ze uit een beperkte bron. Dit
impliceert dat het uitoefenen van zelfcontrole steeds negatieve
gevolgen heeft voor een volgende zelfcontrole poging. Men put de
bron als het ware uit en dit zorgt ervoor dat we falen in het
uitoefenen van onze zelfcontrole. Om de voortdurende inspanningen
van het uitoefenen van zelfcontrole te verlichten doen we wel eens
een beroep op zelfcontroletechnieken. Dit gebeurt vaak zonder dat
we ons hiervan bewust zijn. Het hanteren van zelfcontroletechnieken
verloopt eerder automatisch. Dit heeft als voordeel dat we niet
steeds gebruik moeten maken van de beperkte energetische bron.
Deze zelfcontroletechnieken maken het dus mee mogelijk om meer
greep te krijgen op je situatie.
De zelfcontroletechnieken kan je trainen waardoor ze steeds
meer ‘automatisch’ worden en dus minder energie zullen vragen. In
de kooksessies is het de bedoeling dat jij als begeleider de
deelnemers hierbij bijstaat. Dit gebeurt door enerzijds heel wat uitleg
te geven rond deze zelfcontroletechnieken bij aanvang van de reeks
workshops, maar ook door hierop actief te gaan werken in de loop
van de sessies.
Bijgevoegd bij dit draaiboek vind je een voorbeeld van een
PowerPointpresentatie over zelfcontrole-technieken. Het staat jou als
begeleider natuurlijk vrij om hier je eigen invulling aan te geven,
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maar probeer zeker te zorgen dat je deze zelfcontroletechnieken
toelicht en hen hier concrete oefeningen rond laat maken.
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. vind je ook een
voorbeeld van een schematisch overzicht van de doelen, plannen etc.
zoals die in de kooksessies later met de deelnemers individueel
besproken worden.

5.1

Doelstellingen

Het formuleren van doelstellingen – wat willen de
deelnemers bereiken op het vlak van gezondheid en gezonde
voeding, waarom volgen ze de kookworkshops - is het uitgangspunt
van de zelfcontroletechnieken die hier verderop besproken worden.
Als de deelnemers nadenken over wat ze willen verwezenlijken, is
het belangrijk hen te helpen om SMART-doelen te formuleren.
SMART staat voor specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, relevant en
tijdgebonden.
S

pecifiek

M

eetbaar

A

anvaardbaar

Het doel moet duidelijk en concreet zijn opdat het
slaagt. Het moet zoveel mogelijk een waarneembare
actie, gedrag of resultaat omschrijven waaraan een
getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief
gegeven verbonden is. Op deze manier is dit doel
het makkelijkste in te vullen. Het is makkelijker te
zien wat er moet gebeuren om het doel ‘minstens 2
stukken fruit per dag eten’ te verwezenlijken dan
wat er moet gebeuren om ‘gezonder te leven’
Het is belangrijk om meetbare doelen te stellen,
zodat men duidelijk weet wanneer het doel bereikt
wordt. Wat moet er bereikt worden opdat het doel
bereikt werd? Zorg dat de deelnemers hierop een
duidelijk antwoord kunnen geven voor zichzelf.
Help
de
deelnemers
om
aanvaardbare
en
realistische doelen op te stellen. Anders is de kans
veel te groot dat ze deze niet halen. Het is van groot
belang om deelnemers te helpen bij het ervaren van
successen. Opdat doelen realistisch zouden zijn,
mogen de deelnemers niet te hoog mikken en moet
het binnen het bereik van de deelnemers liggen.
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R

elevant

T

ijdgebonden
n

•

•

5.2
2

Doelen moeten rellevant zijn voor de co
ontext van de
cursus, en dus te maken he
ebben met gezondhe id,
voeding, budget of het versterken
van socia
v
aal
kapitaal.
Door doelen
d
tijd
dgebonden te make
en (zie o
ook
deadline
es), implice
eren ze ee
en bepaald
de vorm v
van
evaluatie. Wannee
er het tijdsttip vermeld
dt in het do
oel
bereikt wordt, is d
dat het moment om na
n te gaan of
het doell bereikt we
erd.

Introduceer je prresentatie rond omga
aan met
verleidingen. Tijd
dens de presentatie
e is er
ruimte voor intera
actie.
Nodig de
d deelnem
mers uit om
m voor zich
hzelf een
doel te
e formulerren, en dat met een paar
pier te zetten
woorden op pap
z
(zie
e Fout!
Verwijzingsbron
n niet ge
evonden.en
n Fout!
Verwijzingsbron
n niet gevo
onden. )

Im
mplemen
ntatie in
ntenties

Als je ie
ets wil berreiken (verrmageren, gezonder gaan eten ,
stopp
pen met roken,
r
mee
er bewege
en, …) dan
n maakt men
m
in de
e
literatuur onderrscheid tussen twee ssoorten voo
ornemens of intentiess
(Gollw
witzer, 19
99912), na
amelijk do
oelintenties
s en imp
plementatie
e
intenties.
er definieerrt doelinte
enties als het doel dat
d
iemand
d
Gollwitze
wil be
ereiken, ee
en bepaalde
e toestand d
die een individu wil be
ereiken.
Bv:

X wil vijf kilo
o afvallen.
Y wil mind
der snoepe
en en geld
d besparen
n op haarr
aankopen
n.

12

Gollw
witzer, P. M. (1999).
(
Imple
ementation inttentions: Strong effects of simple
s
plans.
Americ
can Psycholog
gist, 54, 493-5
503.
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Wanneer een individu een doelintentie heeft, kan hij ook
implementatie intenties formuleren. Bij het bepalen van een bepaald
doel is het nuttig om er concrete actiepunten aan te verbinden. Deze
intenties ondersteunen het bereiken van de doelen door te
specificeren wanneer, hoe en welk doelgericht gedrag moeten
worden gesteld. Implementatie intenties hebben een ‘als-dan’
formaat die een specifieke situatie en actie aan elkaar linken.
Bv:

Als ik zin heb in een zak chips zal ik mijn tanden
poetsen.
Als ik ga winkelen neem ik een lijstje mee en koop ik
enkel wat er op dat lijstje staat.

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat mensen beter in staat zijn
hun doelen te bereiken als men niet enkel doelen, maar ook
bijhorende implementatie intenties formuleert (Gollwitzer & Sheeran,
200613).
Er zijn twee mechanismen die verklaren dat het formuleren
van implementatie intenties effectief helpt bij het bereiken van je
doelen. Ten eerste: door een ‘kritieke’ situatie vooraf te benoemen
en voor te stellen maak je deze toegankelijk in je geheugen.
Hierdoor is het waarschijnlijker dat je, als je effectief in die situatie
terecht komt, je je herinnert dat je daar goede voornemens over had
en dat dit nu een goede gelegenheid is om jezelf te bewijzen (e.g.,
Parks-Stamm, Gollwitzer, & Oettingen, 200714). Ten tweede: door
een “als-dan” formaat te gebruiken maak je een verbinding tussen
een situatie en een bepaald gedrag, zodat wanneer je in die situatie
terecht komt automatisch het gewenste gedrag geactiveerd wordt
(Bayer, Achtziger, Gollwitzer, & Moskowitz, 200915). Door
implementatie intenties te formuleren kan je dus de link tussen
‘verleidingen’ en gewenst gedrag versterken.
13
Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal
achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental
Social Psychology, 38, 69-119
14

Parks-Stamm, E. J., Oettingen, G., & Gollwitzer, P. M. (2010). Making sense of one’s
actions in an explanatory vacuum: The interpretation of nonconscious goal striving.
Journal of Experimental Social Psychology, 46, 531–542.

15
Bayer, U. C., Achtziger, A., Gollwitzer, P. M. & Moskowitz, G. (2009). Responding to
subliminal cues: Do if-then plans facilitate action preparation and initiation without
conscious intent? Social Cognition, 27, 183-201
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Wanneerr je over deze zelf-ccontroletechniek vertelt aan de
e
deeln
nemers van
n de kookwo
orkshop za l je deze be
est anders benoemen ,
bijvoo
orbeeld als de ‘planne
en maken’ ttechniek.

* Le
eg het princ
cipe van im
mplementattie intenties
s kort uit
in een voor de doelg
groep begrijpelijke taal,
t
bij
voorkeur naarr aanleidin
ng van ee
en doelinte
entie die
vanuit de groep gekomen
n is.
* Ve
ervolgens laat
l
je hen nadenken over een concreet
plan
n voor het bereiken
b
va
an dit doel.
* He
elp de deelnemers om
m zelf imple
ementatie intenties
te bedenken. Dat verg
groot de kans dat ze hun
kunnen
n.
Implem
mentatie
doelstellingen
bereiken
intenties vers
schaffen hen ‘vluc
chtwegen’ om te
onts
snappen aan de
voortdure
ende verleidingen
waa
araan ze worden b
blootgesteld
d. Implem
mentatieintenties zorge
en er mee voor dat de
d deelnem
mers hun
gedragsverand
dering zelf ‘‘willen’.
* Laat
L
een vrijwilliger
v
in de se
essie zijn of haar
doelintentie en
n implemen
ntatie intentties vertelle
en.
* No
odig de deelnemers u
uit om bove
enstaande oefening
rege
elmatig te
e doen. Zo ontde
ekken ze nieuwe
mog
gelijkheden
n om doele n te bereik
ken. Anders
s riskeer
je dat de deelnemers
d
s zich blin
nd staren op de
spec
cifieke ac
cties en
situaties die een keer
gefo
ormuleerd werden.
w
Id
deaal is datt de deelne
emer het
mak
ken van im
mplementattie intentie
es zoveel mogelijk
uitb
breidt en inttegreert in zijn dagelijjks handele
en.
* Als er deeln
nemers zijn
n die het moeilijk
m
vin
nden om
doelen of intenties te formuleren: he
elp hen
doordenken ov
ver het waa
arom van de
d doelen die
d ze bij
aanvang van de cursu
us stelden
n: waarom
m willen
men
nsen een bepaald
b
do
oel bereike
en? Als ze zichzelf
overtuigd heb
bben van het nut om
o
te vera
anderen,
en ze ins
spelen op kansen en omgaan met
zulle
verleidingen diie ze (nog) niet geëxp
pliciteerd hadden in
de implementa
atie intentie
es.
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Con
ncrete oefening tijden
ns de kook
ksessie: forrmuleren
van doelen en implementtatie intenties
- Je
e hebt een bepaald d
doel voor ogen.
o
Maak
k nu een
gedetailleerd plan voor het bereiken van dit
d doel.
Beschrijf in dit plan wat j e precies wil
w doen.
- Be
edenk mom
menten waa
arop je extrra je best kan
k
doen
om je doel te bereiken
b
en
n hoe je dat dan wil do
oen.
- Stta zeker ook
o
stil bij de mome
enten waarop je in
verleiding zou kunnen ko
omen om ie
ets te doen wat niet
pastt bij het doel dat je w il bereiken..
- Prrobeer er in
n je hoofd als het ware een ‘film
m’ van te
oe je je vo
mak
ken: denk na over ho
oelt, hoe ie
ets eruit
ziet, hoe het smaakt, aan
nvoelt, ruik
kt, …
- Denk
D
vervo
olgens goe
ed na ove
er wat je op die
mom
menten anders zou k
kunnen doe
en om niett aan de
verleiding toe te geven.
- Le
et op dat je je goed voelt bij dit
d plan, da
at het je
zeke
er uitvoerbaar en haa lbaar lijkt.
- Wees pas tev
vreden mett je plan als
s je echt he
et gevoel
krijg
gt dat je he
et zal uitvoe
eren.”

‐
‐
‐
‐
‐

Bv.
Als het doel
d
is: “vo
oor twee pe
ersonen elk
ke week voor maar 70
0
Euro boo
odschappen
n doen om e
een hele we
eek mee te
e koken”
- Als ik naar de wink
kel ga dan
d
neem
m ik een
n
appenlijstje
e mee waarr ik me strik
kt aan zal houden
h
boodscha
- Ik maak dit lijsttje op don
nderdagmid
ddag, terwij
ijl ik rustig
g
nadenk over
o
wat ik nodig heb
- Om te bepalen wa
at ik nodig heb, stel ik
k eerst een weekmenu
u
op
- Ik kijk
k na wat er
e nog in d
de kast en de koelka
ast ligt aan
n
voorraad
d
- Om te kijken of ik
k binnen m
mijn budget blijf, schrijjf ik van de
e
producte
en die ik va
aker koop d
de prijs op - als ik hett niet weet,
t,
zal ik hett in de wink
kel noteren
n op mijn lijjstje
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‐
‐

- Als ik in de winkel sta, kijk ik voor elk product na of er geen
goedkoper alternatief is
- Als ik boven het budget ga, kijk ik later thuis na welke
producten meer kosten dan voorzien en kijk ik de volgende
week in de winkel naar een goedkoper alternatief

Als het doel is: “meer groenten en fruit eten”
‐ - Als ik ergens iets ga eten dan kies ik een gerecht met veel
groenten, bijvoorbeeld een salade, een vegetarische spaghetti
i.p.v. een spaghetti bolognese etc
‐ - Als ik naar de winkel ga koop ik voor elke dag van de week
2 stukken fruit
‐ - Als ik thuis in de verleiding kom om ‘s avonds voor tv iets te
snoepen dan eet ik een stuk fruit
‐ - Als ik ergens naartoe moet waar ik moet wachten (OCMW,
ergens met de bus naartoe, …) dan neem ik een stuk fruit
mee en eet het op terwijl ik wacht
‐ - Als ik in de kantine van het voetbal ben, drink in fruitsap
i.p.v. cola
Andere voorbeelden van implementatie intenties zijn:
‐ Als ik mijn derde pint wil bestellen dan zal ik in de plaats
daarvan een spuitwater drinken
‐ - Als ik ergens op een feestje een glas alcohol aangeboden
krijg dan drink ik maar een paar slokjes en zet het dan weg.
‐ - Als ik een stuk taart ergens krijg vraag ik een klein stukje
‐ - Voor ik een zak chips opendoe, heb ik een klein kommetje
klaargezet waar ik de chips indoe – ik sluit daarna de zak
chips goed af en zet deze weg
‐ -Als ik toch bij McDonalds kom, kies ik voor een slaatje met
magere dressing (en niets gefrituurd)

5.3

Deadlines

Ondanks goede doel- en implementatie intenties zien we dat
mensen vaak niet tot zelfcontrole komen omdat ze bepaalde concrete
stappen altijd maar blijven uitstellen. Uit onderzoek van Ariely en
Wertenbroch (2002)16 blijkt dat individuen hun uitstelgedrag
16
Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002), Procrastination, deadlines, and performance:
Self-control by precommitment. Psychological Science, 13 (3), 219-224.
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probe
eren te ove
erstijgen door zichze lf deadlines op te leg
ggen. Deze
e
zelfop
pgelegde deadlines blijken effecttief te zijn in het tege
engaan van
n
het u
uitstelgedra
ag. Anderziijds blijkt ssoms ook dat extern opgelegde
e
deadllines betere
e resultaten
n opleveren
n. Dit komtt niet zozee
er omdat ze
e
exterrn worden opgelegd, maar wel omdat ze vaak beter (en meerr
realis
stisch) word
den opgesteld.
Het stelle
en van dea
adlines stim
muleert deelnemers tot handelen .
Deadlines van buitenaf zijn vaak oo
ok realistis
scher, wat het belang
g
van o
optimalisere
en van deadlines beve
estigt.
In de kookcursus
k
is het ni et de bed
doeling al te schoolss
‘huisw
werk’ mee te geven, maar moe
et er geprob
beerd word
den om bijj
aanva
ang van de reeks ee
en paar m omenten af
a te sprek
ken met de
e
deeln
nemers waa
arop hun doelstellinge
d
en ‘geëvalu
ueerd’ worden. Het iss
belan
ngrijk dat zij
z dit bij aanvang we
eten en mis
sschien ook
k op papierr
meek
krijgen. Ook
k in de herinneringsbrrief die ges
stuurd word
dt voor elke
e
sessie
e kan je voor die
e specifiek
ke weken vermelde
en dat de
e
doels
stellingen bekeken worden.
Veel van
n de deelnemers vert
rtonen imm
mers, zoals ook in de
e
algem
mene popu
ulatie het geval iss, een off andere vorm van
n
uitste
elgedrag waardoor
w
in
n eerste in
nstantie ee
en zekere vorm van
n
‘contrrole’ nodig is, zowel op
o de haalb
baarheid va
an de deadlines als op
p
het e
effectief ern
naartoe werrken. Daarn
naast hebben de mensen die aan
n
de cu
ursus deeln
nemen in so
ommige ge
evallen een heel aanta
al zaken ‘op
p
orde’’ te brengen, waarbij iets als ‘ge
ezond eten’ dan vaak een lagere
e
prioriiteit krijgt. Door daarr doorgedre
even aan te
t werken en
e hen ook
k
op ge
ezette tijde
en ‘verantw
woording’ te
e laten afle
eggen draa
ag je er alss
begelleider mee aan bij datt ze hun do
oelstellingen
n realiseren
n.

•
•

Introduceer het id
dee van de
eadlines tijjdens de
presenttatie van ze
elfcontroletechnieken.
Probeerr in eerste instantie om de dee
elnemers
hun eigen doele
en en de
eadlines te
t
laten
formule
eren, maa r bewaak de haalbaarheid
ervan - iemand die tegen het eind van de
kookcurrsus 20 killo wil afge
evallen zijn, is niet
realistis
sch bezig.
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•

•
•

Spreek met de de
eelnemers in de eerste
e sessies
concrete termijne n af waarb
binnen ze ie
ets gaan
uitprobe
eren/ beha len e.d.
Maak dit niet volle
edig vrijblijv
vend maar laat hen
dit ook op papier zzetten.
Een tip
p is ook met kleine wekelijkse of
tweewe
ekelijkse strreefdoelen te werken.

Bv.:
Voor het doel ‘meerr groenten en fruit ete
en’
o te
egen volgen
nde kookse
essie wil ik elke dag 1 portie fruit
it
ge
egeten heb
bben
o te
egen de sessie erna w
wil ik elke dag twee porties
p
fruiit
etten
o te
egen de ses
ssie erna p robeer ik om
o de drie dagen
d
soep
p
te
e maken om
m extra gro
oenten te eten

Ged
durende de reeks kook
kworkshops
s:
• Volg het naleven
n van de doelstellin
ngen en
deadlines van tijd tot tijd op..
• Ga tijdens de intterviews sa
amen met hen na
wat ze intussen ge
erealiseerd hebben.
• Luister tijdens de kooksessie
es zelf naa
ar wat je
doelen,
hen
hoort
h
zeg
ggen
ove
er
hun
implementatie in tenties en
n in hoev
verre ze
zichzelff deadlines opleggen, en probee
er hierop
in te sp
pelen.

5.4
4

Dosering

Vermits het
h uitoefenen van ze
elfcontrole heel
h
wat en
nergie kostt,
worde
en mense
en soms moe
m
om de hele tijd hun gedrag en
n
beslis
ssingen te controleren
n. Daarom kan het go
oed zijn om
m even aan
n
de ve
erleiding toe te geven. Dosering,, of het plannen om zich eens ‘te
e
laten gaan’ of ‘tte zondigen
n’ kan op te
ermijn zelfs
s helpen om
m doelen te
e
bereiken,. Zo ku
unnen de batterijen w
weer even opgeladen
o
worden.
w
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Het blijk
kt uit onde
erzoek dat individuen
n op lange
ere termijn
n
beterr aan verleidingen kunnen w eerstaan wanneer
w
ze
z zich op
p
regelmatige tijd
dstippen kunnen ‘laten
n gaan’. Ditt noemt me
en doseren .
Het is belangrijjk dat het ‘doseren’ v
vanuit de mensen ze
elf komt en
n
niet v
van bovenaf opgelegd wordt, w
want anderrs wordt het opnieuw
w
iets w
wat energie
e kost.
Doseren is een belangrijk ele
ement in het
h
streven
n naar een
n
veran
ndering van
n het eetpa
atroon van de deelnem
mers. Het is
s daarnaastt
ook w
wel relevan
nt om de deelnemers duidelijk te
t maken dat
d het hierr
gaat om uitzond
deringen, en
e dat prod
ducten uit de
d restgroe
ep heus we
el
moge
en, maar slechts beperkt.
Doseren gebeurt be
est ‘geplan d’ – probee
er dus de deelnemers
d
s
aan tte moedige
en om voorraf stil te sttaan bij mogelijke mo
omenten o f
omstandigheden
n waarop men
m
gaat ‘zzondigen’, waar,
w
wann
neer, onderr
welke
e omstand
digheden,…
….
Het zou optim
maal zijn als deze
e
‘rustp
punten’ stru
uctureel kunnen word en ingebou
uwd.
Bv. J. ga
aat elke zo
ondag naa r het voettbal en vindt het dan
n
moeilijk om daar geen
g
pinten
n te drinke
en met zijn
n maten. Er
kan afge
esproken worden dat dit –met matem
past binnen een
n
gezond eetpatroon,
e
, vooral om
mdat het hier
h
ook pla
aatsvindt in
n
sociale in
nteractie met zijn vrie
enden.
De maatstaf of het succes van
n doseren, is de mate waarin hett
sen helpt volhouden
n, hen he
elpt om niet
n
‘uit te
t
breken’’.
mens
Daarn
naast heeftt het ook een
e
leereffe
ect, omdat mensen hierdoor zel f
hun g
grenzen lerren stellen.

•
•

•
•

Introduceer het iidee van doseren
d
tijdens de
presenttatie van ze
elfcontrolete
echnieken.
Bij het formuleren
n van imple
ementatie intenties
n ook naa
ar hun ‘m
moeilijke’
vraag je mensen
momenten.
Als je het
h
concep
pt ‘doseren’ uitlegt ka
an je op
die moe
eilijke mom
menten teru
ugkomen.
Ga sam
men met he
en na of ze
z voor de kritieke
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momenten ‘doseren’ kunnen inlassen of dat er
een andere oplossing mogelijk is.

5.5

Counteractive
self-control
preventieve zelfcontrole

of

Ook al proberen we gedoseerd zelfcontrole op te bouwen.
Toch worden we voortdurend blootgesteld aan allerlei verleidingen.
In de supermarkt, op de markt, in reclame op televisie eet iedereen
schijnbaar ongelimiteerd allerhande lekkernijen. Het is dan heel
moeilijk om niet zelf een zak chips open te doen of even halt te
houden bij de frituur wanneer je daar zin in hebt. Een strategie om
te kunnen weerstaan aan deze korte termijn verleidingen is het
toepassen
van
“counteractive
self-control”
of
preventieve
zelfcontrole. Hierbij gaan mensen zichzelf op korte termijn
beperkingen of bijzondere inspanningen opleggen om op lange
termijn resultaat te behalen.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van zelfcontrole
paradoxaal genoeg het sterkst is wanneer men wordt geconfronteerd
met een heel aanlokkelijke verleiding (bv. een heerlijke
chocoladecake) en minder wanneer men wordt geconfronteerd met
een matig aanlokkelijke verleiding (bv. een schaaltje pindanootjes).
Omdat men de heel aantrekkelijke optie beter herkent als ‘gevaarlijk’
zullen mensen daar beter in staat zijn aan de verleiding te weerstaan
dan een ‘middelmatige’ verlokking.
Preventieve zelfcontrole kan zich op verschillende manieren
manifesteren of uiten wanneer men moet omgaan met de
verleidingen van ongezond en makkelijk eten.
• Individuen kunnen zichzelf straffen wanneer ze falen in het
bereiken van hun langere termijn doel.
Bv. : als ze een aantal ongezonde snacks hebben genuttigd
kunnen ze zich straffen door deze snacks uit huis te
verbannen
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• Individuen kunnen zichzelf belonen wanneer ze zich gedragen in
overeenstemming met de lange termijn doelen.
Bv.: wanneer men een hele maand gezond gekookt heeft en
daarbij binnen het budget gebleven is, kan men iets leuks
kopen.
• Individuen kunnen het behalen van de voordelen op lange termijn
linken aan hun eigen waarden en standaarden. Wanneer ze er dan
niet in slagen om hun lange termijn doelstellingen te halen, ervaren
ze dit als een schending van hun waarden. Dit zorgt ervoor dat ze
minder snel toegeven aan verleidingen.
Bv.: Iemand kan het zeer belangrijk vinden dat zijn kinderen
voldoende groenten en fruit te eten krijgen. Ook al zou hij
voor zichzelf misschien graag wat ongezondere snacks inslaan
in de winkel, toch zal hij deze laten liggen omdat dit niet
strookt met het belang dat er gehecht wordt aan het geven
van gezonde voeding aan de kinderen.
• Ten slotte kunnen individuen de waarde van het te behalen
voordeel op lange termijn vergroten door uitvoerig in te gaan op het
emotionele belang van deze voordelen op langere termijn. Op deze
manier koppelen ze de lange termijn voordelen aan wat hen
emotioneel bevredigt.
Bv.: Iemand die veel belang hecht aan zijn vaderrol, zelf zijn
vader op jonge leeftijd verloor en graag wil dat zijn kinderen
nog lang hun vader gezond kunnen hebben - gaat heel erg
gezond eten en sporten tot hij zijn overgewicht kwijt raakt.
Deze counteractive self-control kan ook gelinkt worden aan de
implementatie intenties.
Bv.: ‘Als ik op de markt de lekkere geur van hotdogs ruik, dan
ga ik denken aan mijn doel om 10 kilo te vermageren’…
Ook hier geldt het principe dat wat mensen zelf bedenken,
m.a.w. wat ze zelf willen, veel meer kansen op gedragsverandering
biedt.
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•

•

•

Introduceer het id
dee van sttraffen en belonen
tijdens
van
de
pres
sentatie
zelfconttroletechnie
eken
Probeerr te achterrhalen of de
d deelnem
mers zelf
een van
n deze tech
hnieken toe
epassen -> streven
naar be
ewustwordin
ng.
Kan je hen onderssteunen en
n stimuleren om dit
soort ze
elfcontrole toe te pass
sen?
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Prijzen
Prijzenvergelijken
vergelijken

Een belangrijk onderdeel van de workshops is het correct
leren vergelijken van prijzen en producten om budgetvriendelijker te
winkelen.
In de tweede theoretische sessie worden daarom allereerst
een aantal tips om budgetvriendelijk te winkelen besproken
(valkuilen en tips). Belangrijk is hier eerst het potentieel aan kennis
binnen de groep aan te spreken en suggesties vanuit de groep te
vragen. Men mag niet vergeten dat er vele ervaringsdeskundigen
zitten onder mensen met een beperkt inkomen als het op prijsbewust
leven aankomt. Vaak sta je versteld van hun kennis van promotieacties (tegen de middag naar de markt gaan, op zaterdagavond naar
de supermarkt e.d.) en van ultragoedkope winkels (in Nederland
bv.). Er gaat niets boven het uitwisselen van nuttige informatie,
maar
probeer
te
zorgen
dat
het
hier
niet
louter
overlevingsstrategieën betreffen. Ook de winkelgewoontes van de
deelnemers kunnen hier aan bod komen – welke winkels
frequenteren ze, welke is de goedkoopste volgens henzelf, welke zijn
bereikbaar,
hoe
vaak
winkelen
ze,
gebruiken
ze
boodschappenlijstjes, kortingsbonnen en promoties, …?
Naast kennis van de goedkoopste winkel(s) is het ook de
bedoeling de deelnemers bij te brengen hoe ze prijzen kunnen
vergelijken om zo goedkoper te kunnen winkelen. Dit wordt vooral in
de praktijk geoefend met de deelnemers door samen met hen naar
de winkel te gaan om boodschappen voor elke kooksessie te doen.
De bedoeling is dat deelnemers zoveel mogelijk zelfstandig in de
winkel de juiste producten kunnen uitzoeken, en daarbij erin slagen
om van elk product het goedkoopste eruit te halen.
Doorgaans wordt geopteerd voor winkelen bij Colruyt omdat
deze het goedkoopste is. Indien er geen Colruyt in de buurt te
vinden is, kan gekozen worden voor een andere supermarkt.
In de winkel leren de deelnemers aan de hand van echte
aankopen hoe ze prijzen van verschillende groottes van
verpakkingen kunnen vergelijken en waar men de eenheidsprijs
(prijs per liter, kilo, …) kan vinden. Al te vaak wordt immers
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simpe
elweg de prijs van de verpakking
g in kwestiie bekeken zonder datt
men doorheeft dat men dan vaak
k appelen met pere
en aan hett
verge
elijken is!
Bij de winkelopdr
w
acht moett men ero
op bedach
ht zijn datt
missc
chien een van de de
eelnemers w
wel zeer goed
g
is om
m prijzen te
e
verge
elijken en dat deze steeds sne
eller produ
ucten uitkie
est dan de
e
andere deelnem
mer, die daa
ardoor ook
k niet echt de kans krrijgt om hett
verge
elijken van
n prijzen te oefenen . In zulke gevallen kan je alss
begelleider samen met de
e deelneme
er die niet zo snel is
s apart een
n
paar producten gaan zoek
ken in de w
winkel, zod
dat deze ook de kanss
krijgtt om de oeffening te maken.
m
Ook altijjd opletten
n in Colru
uyt met de rode prrijs (‘in ditt
assorrtiment het goedkoops
ste’) - dit k
klopt niet alltijd.

•
•
•
•

•

Voor he
et koken wo
orden de bo
oodschappe
en
gedaan.
Neem telkens twee
e deelneme
ers mee om
m
boodsch
happen te d
doen.
Zorg da
at iedere de
eelnemer te
en minste een
e
keer
mee boodschappe
en gaat doen.
In Colru
uyt staat de
e eenheidsp
prijs (per kilo)
k
duidelijk op het ettiket, dit ma
aakt vergellijken
gemakk
kelijk. Leg d
dit duidelijk
k uit aan de
e
deelnem
mers en wijjs er telken
ns opnieuw op - je
zal merrken dat so mmige dee
elnemers te
elkens
opnieuw
w zich laten
n vangen do
oor een lag
ge prijs
(voor kleinere hoe
eveelheden)).
Voor elk
k product d
dat gekochtt moet word
den: ga
met de deelnemerrs naar de juiste
j
plaats in de
winkel (voor
(
het ju
uiste rek) en
e zeg duidelijk
welk product je no
odig hebt (b
bv. We heb
bben
light ge
eraspte kaa s nodig, we
e hebben
groente
ebouillonblo
okjes nodig) en vraag hen de
goedkoopste eruit te halen. Als
A de deeln
nemers
niet hett goedkoop
pste eruit ge
ehaald hebben, leg
dan duidelijk uit w
waarom een
n andere op
ptie
beter (g
goedkoper)) is.
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Evaluatie van de kookworkshops

Om een indicatie te krijgen van de effectiviteit van de
kookworkshops en de kwaliteit van de cursus met het oog op het
bereiken van gedragsveranderingen te evalueren, worden in deze
reeks kooksessies een aantal methodieken inbegrepen om de
workshops te evalueren. Het gaat hierbij dan onder meer om het
inventariseren van winkel- en eetgedrag van de deelnemers bij
aanvang van de kookworkshops en na afloop van de workshops, het
bespreken van de individuele doelstellingen en de mate waarin de
deelnemers erin slaagden om deze te bereiken of vol te houden en
het globale beeld van de evolutie die de deelnemers doormaakten in
de loop van de workshop. Het verschil tussen het gedrag, de
motivatie en de attitudes bij aanvang van de cursus en na afloop
geeft dan een eerste indicatie van de effectiviteit van de interventie.
Door voor elke deelnemer deze evoluties te bekijken kan je je als
begeleider een beeld vormen van de effectiviteit van de workshops
voor de groep mensen met een laag inkomen die aan de sessies
deelnam.

7.1

Vragenlijsten

In de vragenlijsten die in de eerste en in de laatste sessie
worden afgenomen worden een aantal zaken bevraagd die peilen
naar de motivatie van de deelnemers, maar ook naar hun kook- en
eetgewoonten en hun kennis van goedkope winkels.
In de vragenlijst worden een aantal zaken rond eetgewoontes
bevraagd, dit verwijst naar normatief ‘gezond’ eetgedrag. In de
onderstaande tabel kan je voor elke deelnemer aangeven in hoeverre
die bij aanvang van de lessenreeks al voldeed aan de criteria zoals
die door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid gehanteerd
worden in de gezondheidsenquête. Je kan dit doen door een kruisje
te zetten in elke kolom als de deelnemer dit gedrag rapporteert, en
de kolom vrij te laten als de deelnemer dit gedrag niet rapporteert.
Op het einde van elke rij tel je het aantal kruisjes samen en noteer
je dit aantal.
Als je de gegevens uit de laatste kolom van Tabel 1 (eerste
sessie) en Tabel 2 (laatste sessie) vergelijkt kan je zien in welke
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mate elke deelnemer zijn gedrag gewijzigd heeft in de richting van
gezondere (of minder gezonde) voedingsgewoonten. Voor elke
verandering in positieve zin kan je dan in Tabel 3 een “+” teken
noteren, als er geen verandering is noteer je “0” en als er één of
meerdere veranderingen in negatieve zin zijn (bv. gedrag is zelfde
gebleven behalve dat deelnemer eerst wel dagelijks bruin brood at
en nu niet meer) kan je in Tabel 3 deze met “-“ teken aangeven.
Bv.: deelnemer X zegt elke dag twee porties fruit te eten, elke
dag groenten te eten, maar minder dan 200 gr, dagelijks
minder dan acht sneetjes bruin brood te eten, niet graag vis
lust en dus nooit eet en die elke dag frisdrank drinkt. Dit
maakt dat we twee kruisjes kunnen zetten (dagelijks twee
porties fruit, dagelijks bruin brood), wat dus een twee
oplevert in de Totaal-kolom. In de vragenlijst afgenomen in
de laatste kooksessie blijkt dat deelnemer X nu echter ook
dagelijks 200 gr groenten eet, en niet meer elke dag frisdrank
drinkt. We zien dus een totaal van vier kruisjes, twee meer
dan bij aanvang van de workshop. Dit is duidelijk een
positieve evolutie – en in Tabel 3 kan je bij deze deelnemer
bij het onderdeel ‘vragenlijsten’ dan ook een ++ noteren.
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Tabel 1: vragenlijst eerste sessie
Dagelijks
2 porties
fruit
of
meer?
Bv.
Deelnemer
X

x

Dagelijks
200
gr
groenten
of meer?

Dagelijks
bruin
brood

x
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Wekelijks
vis

Niet
elke dag
frisdrank

Totaal

2

Tabel 2: vragenlijst laatste sessie

Bv.
Deelnemer
X

7.2

Dagelijks
2 porties
fruit
of
meer?

Dagelijks
200
gr
groenten
of meer?

Dagelijks
bruin
brood

x

x

x

Wekelijks
vis

Niet
elke dag
frisdrank

Totaal

x

4

Doelstellingen

Bij aanvang van de cursus formuleerden de deelnemers
doelstellingen met daarbij implementatie intenties, deadlines,
mogelijkheden om hun inspanningen te doseren ed.. Deze
doelstellingen worden in Kooksessie 4/5 besproken. Het behalen van
deze doelstellingen wordt bovendien nog eens bevraagd in de
vragenlijsten die in de laatste sessie worden afgenomen. Ook uit de
eetdagboekjes kan je eventueel de evolutie in functie van mogelijke
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doelen afleiden. Hier is het de bedoeling dat je in Tabel 3 aangeeft in
welke mate volgens jou de verschillende doelstellingen gerealiseerd
werden of dat er stappen gezet werden om deze te realiseren. Het
effectief behalen van doelstellingen zal natuurlijk ook afhankelijk zijn
van hoe ambitieus deze geformuleerd werden. Probeer de volgende
codering in gedachten te houden:
+ +: de deelnemer heeft zijn doel waargemaakt of al zeer goede
stappen in de juiste richting gezet om het doel te realiseren
+: de deelnemer heeft gedeeltelijk gedaan wat hij/zij zich
voorgenomen had, of een paar kleine stapjes in de goede richting
gezet
0: de deelnemer heeft zijn doel niet waargemaakt of weinig
duidelijke stappen in de richting ondernomen
-: de deelnemer is verder van zijn doelstellingen verwijderd dan bij
aanvang van de cursus
Bv.: Deelnemer X had als doelstelling om, nu ze gescheiden
was en ze zich niet meer moest schikken naar de smaakeisen
van haar ex-echtgenoot, meer gevarieerd te gaan eten en
vooral te zorgen dat er een keer per week rijst, een keer
pasta en vier dagen aardappelen op het menu gezet werden,
vooral ook omdat ze dit belangrijk vond voor haar dochter. Op
dit moment zijn er echter zoveel beslommeringen in haar
persoonlijk leven dat ze er niet aan toe komt om een
weekmenu vooraf op te stellen waarin deze zaken ingepland
worden en eet ze blijkbaar nog weinig gevarieerd. Deze
deelnemer krijgt dan een “0” omdat er weinig tot geen
vooruitgang te merken is in de richting van het doel.

7.3

Observaties en interviews

Dit is de meest subjectieve evaluatie en gebaseerd op jouw
inschatting van de voortgang van de deelnemers zoals je die zou
baseren op wat hij/zij tijdens de kooksessies vertelt, doet en eet. Op
basis van je observaties en de zaken die de deelnemers zelf
aanhalen kan je bijvoorbeeld zicht krijgen op:
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‐

Of de deelnemer zich momenteel in een andere fase van
gedragsverandering bevindt (blader even terug om de fasen
van gedragsverandering opnieuw te bekijken)

‐

Het enthousiasme dat de deelnemer toont tegenover zelf
koken, gezond koken, budgetvriendelijk kopen en koken, …

‐

De inzet tijdens de kooksessies zelf

‐

De mate waarin de deelnemer aangeeft zelf dingen uit de
cursus thuis geprobeerd te hebben

‐

De zaken die iemand aangeeft die ze uit de cursus geleerd
hebben (zoals blijkt uit de interviews)

‐

…

Afhankelijk van de richting van de verandering die je
geobserveerd hebt kan je de deelnemer dan een “+”, “0” of “-“
toekennen.
Bv.:
‐

X. heeft de stap gezet van de contemplatiefase naar de
actiefase : +

‐

R. kwam altijd erg vroeg opdagen voor de kooksessies en
bracht zelf kookboeken mee naar de workshop met de vraag
eens te kijken welke gerechten gezond waren: +

‐

H. zegt dat ze niet enkel een aantal van de gerechten uit de
kooksessies heeft uitgeprobeerd, maar zelfs ook een heel
menu al thuis heeft gemaakt: +

‐

B. komt naar slechts enkele kooksessies, speelt veel met haar
telefoon, zet zich aan tafel om groenten te snijden maar doet
uiteindelijk niets: 0

‐

L. was al enkele maanden begonnen met gezond eten
(actiefase), heeft erg goed en enthousiast deelgenomen aan
de workshops en houdt haar gezonde eetpatroon nog steeds
vol op het einde van de kookworkshops (onderhoudsfase): +
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Tabel 3: samenvattende evaluatie
Deelnemer

Vragenlijst

Bv. deelnemer
X

7.4

++

Doelstellingen

Observaties

Globaal

0

+

+++

Globale evolutie

Als je +, 0 en – uit de drie kolommen combineert kan je een
globaal beeld krijgen van de mate waarin volgens jou elke deelnemer
in de kooksessies positief, niet of negatief geëvolueerd is. Hierbij
geldt dat een + en – elkaar opheffen, “0” wordt niet meegerekend.
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Tabel 4: voorbeeld van een samenvattende evaluatie.
Deelnemer
deelnemer
X

Vragenlijst
++

Doelstellingen

Observaties

Globaal

0

+

+++

Deelnemer
Y

-

0

+

0

Deelnemer
Z

+

+

-

+

Het is belangrijk je te realiseren dat deze globale evolutie
GEEN KWANTITATIEF gegeven is, maar voor een groot stuk
gebaseerd is op je eigen inschatting van de voortgang die een
bepaalde deelnemer doormaakte tijdens de kooksessies. De tabel
met plusjes en minnetjes is vooral bedoeld om een combinatie te
maken van je eigen inschatting van de veranderingen bij de
deelnemers en de gegevens uit vragenlijsten, om zo een totaalbeeld
te schetsen van de volledige groep deelnemers.
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8
8

Concrete invulling
invulling van
van de
de sessies
sessies
Concrete

Op de volgende pagina’s geven we per sessie zo gedetailleerd
mogelijk weer wat jouw taken als begeleider inhouden. Voor een
aantal van de kooksessies zal het verloop vrij parallel zijn en daarom
globaal besproken worden.
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8.1
8.1.1

Voorbereiding
kookworkshops

van

de

Inhoud / doelstellingen

Peilen naar de verwachtingen van de deelnemers en proberen
hen te situeren in welke fase van de veranderingscyclus ze zich
bevinden.

8.1.2
•

Werkwijze
Motiveren

Je kan de mogelijke deelnemers warm maken door hen een
attractieve flyer over de kookworkshops te overhandigen, en door
samen met hen momenten uit te zoeken waarop je een maximale
aanwezigheid kan verzekeren.
•

Intake-vragenlijst

Vertel de mogelijke deelnemers kort over de cursus. Benadruk
dat het over ‘gezond’ eten gaat en niet zomaar een kookcursus is.
Gebruik de intake-vragenlijst om zicht te krijgen op de motivatie tot
gedragsverandering in de richting van gezonde voeding van de
deelnemers. Gebruik dit als aanknopingspunt om met hen verder een
gesprek je te hebben over hun koop, kook- en eetgewoonten. Noteer
zeker ook de informatie die je hieruit te weten komt.
•

Herinneringsbrief

Eens je weet wie aan de cursus zal deelnemen, stuur je hen
een uitnodiging (voor een voorbeeld; zie Fout! Verwijzingsbron niet

gevonden.) om hen te herinneren aan de eerste sessie.

8.1.3

Benodigdheden

‐

Intakevragenlijst (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)

‐

Flyer (voor een voorbeeld, zie Fout! Verwijzingsbron niet

gevonden.)
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‐

Herinneringsbrief

(voor

een

Verwijzingsbron niet gevonden.
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voorbeeld,

zie

Fout!

8.2
8.2.1

Theoretische sessie 1
Inhoud / doelstellingen

Tijdens
de
allereerste
samenkomst
wordt,
na
de
kennismaking, de cursus wat meer toegelicht door de begeleider. Er
worden afspraken gemaakt en er wordt een presentatie gegeven
rond gezonde voeding, verzorgd door de voedingsdeskundige, waarin
de inhoud en samenstelling van de voedingsdriehoek aan bod komt.
Verder probeer je je als begeleider een beeld te vormen van de
voedingsgewoonten van elke deelnemer door het laten invullen van
de vragenlijst.

8.2.2

Werkwijze

* Hapjes
Vóór aanvang zullen er op de tafels gezonde hapjes worden
klaargezet. Deze hapjes worden door de voedingsdeskundige en de
begeleider zelf vooraf klaargemaakt. Meestal wordt geopteerd voor
iets dat vooraf bereid kan worden, zoals bv boterhamslaatjes of
pastaslaatjes.
* Verwelkoming en de toelichting van de cursus. (ongeveer 5
minuten)
Je legt kort uit wat de opzet is en wat de bedoeling is:
gezinnen die moeten toekomen met een klein budget middelen
aanreiken om - ondanks hun financiële beperkingen - toch gezond en
lekker te koken en te eten. Hierbij benadruk je zeker ook het grote
belang van gezonde voeding voor gezondheid: ziek maakt arm, arm
maakt ziek. Voor de deelnemers met kinderen wil het project
onrechtstreeks ook de kinderen van de deelnemers positief
beïnvloeden door hen via de ouders van jongs af aan goede
voedingsgewoonten mee te geven en zo mogelijke vicieuze cirkels te
doorbreken. Tenslotte wordt kort uitgelegd hoe de sessies ongeveer
zullen worden ingevuld en wordt de kalender met data van alle
kooksessies uitgedeeld.
* Kennismaking: (ongeveer 15 minuten voorbereidingstijd, ong. 30
minuten kennismaking)
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Er zijn diverse methodieken mogelijk om de mensen op een
ludieke, niet bedreigende manier, te laten kennismaken met mekaar.
Wij kiezen ervoor de deelnemers twee aan twee te laten samenzitten
en aan mekaar gedurende een 15-tal minuutjes te vertellen over hun
gezinssamenstelling, eventuele gezondheidsproblemen, waarom ze
meedoen, wat hun voedingsgewoontes zijn, wat ze graag eten en
wat ze niet lusten. Men hoeft uiteraard enkel te vertellen wat men
kwijt wil aan de groep. Hierna stelt dan iedereen niet zichzelf, maar
zijn gesprekspartner voor in de groep. Het is vaak gemakkelijker om
in groep over iemand anders te praten en niet over jezelf. Bovendien
zal dit er ook toe leiden dat men tijdens het twee aan twee gesprekje
met meer aandacht naar de ander luistert.
Het is aangewezen dat de voedingsdeskundige en jezelf het
voortouw nemen en voordoen wat de bedoeling is. Als de kandidaten
zichzelf en hun favoriete gerechten, zaken die ze niet lusten etc.
voorstellen kan je dit best ook noteren, dit zal ook nuttig zijn bij het
opstellen van de gerechten.
* Praktische afspraken: (ongeveer 10 minuten)
Het is belangrijk om deze afspraken vanuit de deelnemers zélf
te laten komen in plaats van hen “regels” van bovenuit op te leggen.
Dit om de autonomie en betrokkenheid te vergroten. Een goede start
kan bv zijn : “welke afspraken moeten er volgens jullie zijn zodat
alles hier vlot kan lopen?”
Volgende zaken zouden moeten worden vermeld:
- gsm uitzetten of stilzetten tijdens de sessie
- wanneer er zal gepauzeerd worden
- dat men toch een vorm van engagement verwacht van de
deelnemers
- de vraag om vooraf te verwittigen als men niet kan komen
- op tijd komen
Noteer welke afspraken er gemaakt zijn. Tegen de volgende
sessie maak je hier een keurig overzichtje van om aan de
deelnemers mee te geven
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* Pauze
Voorzie voldoende pauzes – de aandacht verslapt snel, zeker
tijdens theoretische sessies, en meestal zijn er wel enkele
deelnemers die behoefte hebben om een sigaretje te roken of te
telefoneren. Tijdens de eerste sessies hebben pauzes bovendien een
nuttige functie: de mensen maken bij het keuvelen op een meer
informele manier kennis met mekaar, wat het ijs doet breken.
* Invullen van de vragenlijst (ongeveer 30 minuten)
Leg uit dat het de bedoeling is om hen te ondersteunen in hun
poging gezonder te gaan eten, en dat je volgende week daar
concrete afspraken rond zal maken. Deze vragenlijst hoort bij dit
onderdeel van ‘begeleiding’ en het is ook een beetje de bedoeling
hun evoluties te bekijken. Deze toetsing heeft ook nut omdat de
invulling van het programma kan worden afgestemd op hun
behoeften. Zo zullen er groepen zijn waar vooral het goedkoop koken
een prioriteit is, terwijl dit bij andere groepen het gezondheidsaspect
is, of gewoonweg het leren kennen van mensen.
Gezien de soms lage geletterdheid van de deelnemers in deze
groepen kan het goed zijn om de vragenlijst samen met hen te
overlopen en de vragen te projecteren en tegelijk voor te lezen. Als
het leesniveau van de groep vrij hoog ligt kan je eventueel ook hen
zelf de vragenlijst laten invullen, maar zorg dan dat je rondloopt en
kijkt of dat bij iedereen even goed verloopt.
* Theorie “gezonde voeding en actieve voedingsdriehoek”:
(ongeveer 60 minuten)
De uitleg wordt door de voedingsdeskundige verzorgd a.d.h.v.
een aantrekkelijk kleurige PowerPointpresentatie over gezonde
voeding. Het is aangewezen om te werken met een mooi verzorgde
PowerPointpresentatie vermits visuele prikkels de aandacht langer
vasthouden. De inhoud van de voedingsdriehoek moet zeker
voldoende worden toegelicht en er moet genoeg tijd worden
uitgetrokken om vragen te stellen. Het hanteren van concrete
voorbeeldjes maakt de theorie een pak aanschouwelijker.
* Praktische afspraken maken tegen volgende sessie
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Tot slot kan je een aantal praktische zaken bespreken voor de
volgende sessie:
‐

Heeft iedereen vervoer?

‐

Is er mogelijkheid tot carpooling onder de deelnemers

‐

Uitwisseling van telefoonnummers

‐

Bespreken inhoud volgende sessie

8.2.3

Benodigdheden

- Hapjes: vooraf te maken door voedingsdeskundige en begeleider
- Projector (beamer) en laptop (pc), witte muur of scherm om te
projecteren, eventueel verlengsnoeren.
- Vragenlijst eerste sessie (rond eet- en koopgewoontes (zie Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden.)
- Eventueel vragen in PowerPointvorm om te projecteren
- PowerPointpresentatie over gezonde voeding (voedingsdeskundige)
- Kalender met alle data kooksessies om uit te delen (zie Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden. voor een voorbeeld)
- Aanwezigheidsregister

8.2.4

Tips en valkuilen

- Het is opvallend dat “op tijd komen” bij velen geen verworven goed
is. Enerzijds zou het mooi zijn de mensen te sensibiliseren het
gewenste gedrag aan te leren en er dus toch wel op te hameren –
zonder echter zo schools over te komen dat je hen wegjaagt.
Anderzijds is het ook wel nuttig dit tijdverlies in te calculeren in de
totale duur van de sessie (+/- 3u), zodat het te laat komen geen
extra stress met zich meebrengt om het programma af te werken.
- De eerste sessies zijn er altijd mensen die wat op de achtergrond
blijven uit onwennigheid. Het is beter om op dit punt nog niet teveel
persoonlijke inbreng te vragen en hen de kans te geven rustig te
laten acclimatiseren en zich een plaats in de groep te verwerven.
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- Vaak zit in een groep ook wel een dominantere figuur die verbaal
overheerst. Het is dus belangrijk te bewaken dat ook de stillere
mensen aan bod kunnen komen en hun zeg kunnen doen, zonder
echter de assertievelingen de mond te snoeren.
- De B van begrijpbaar goed voor ogen houden! Opletten dat in alle
informatie (PowerPoints, uitdeelbladen…)
zéér eenvoudige taal
wordt gehanteerd. Het gebruik van kleur en leuke tekeningen maakt
de theorie bovendien veel toegankelijker en aangenamer voor de
deelnemers.
- Bij rondvragen is het verleidelijk om als begeleider te gaan sturen
en zelf veel dingen te opperen. Tracht dit te vermijden en zoveel
mogelijk dingen uit de groep te laten komen. Dit verhoogt hun
inbreng, hun betrokkenheid en hun zelfvertrouwen.
- We moeten ons ook hoeden voor een te kritische houding. De
cursisten mogen geenszins het gevoel krijgen dat hun leefgewoontes
worden afgekeurd. Het is dus zoeken naar een juiste en milde toon
waardoor de mensen zich niet geviseerd voelen maar net zin krijgen
om zich open op te stellen. Jij mag als begeleider dus best laten
merken dat je zelf ook nog een lange weg af te leggen hebt…
- Door het laten tekenen van het aanwezigheidsregister kan je de
aanwezigheden en deelname minder vrijblijvend maken, wat hopelijk
bij kan dragen tot een verhoogde betrokkenheid en aanwezigheid.

8.2.5

Voorwaarden

- VOORAF: Stuur altijd een herinneringsbrief enkele dagen voor de
sessie. Hierin hanteer je een informele en gezellige stijl. De mensen
moeten immers zin hebben om te komen. Je noteert duidelijk de
dag, het uur waarop en de plaats waar de deelnemers verwacht
worden. Verder kan je al een tipje van de sluier lichten over de
inhoud van de komende sessie, dit als warmmakertje. Tenslotte
eindig je de brief met je telefoonnummer en/of emailadres en vraag
je steevast om te verwittigen als men verhinderd is om naar de
sessie te komen. Vaak hebben de mensen deze gewoonte niet en het
is zeer belangrijk om hen zulke basisvaardigheden bij te brengen.
- Voor sommige sessies kan het ook nuttig zijn alvast te verwijzen
naar andere inhoud, bijvoorbeeld wanneer je samen met hen hun
doelstellingen zal overlopen.
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- Soms is het nodig om mensen zonder vervoer te gaan halen en
terug te brengen. Maak hierover vooraf duidelijke afspraken.
- Je kan best niet het OCMW zelf als locatie nemen; dit kan voor
sommige deelnemers drempelverhogend zijn. De locatie moet wel
goed bereikbaar zijn.
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8.3
8.3.1

Theoretische sessie 2
Inhoud / Doelstellingen

In de tweede inleidende sessie wordt de kennis rond de
voedingsdriehoek getest. Daarna presenteert de begeleider van de
kooksessies zelfcontroletechnieken en maken de deelnemers voor
zichzelf een lijst op met een of meerdere doelen, implementatie
intenties, en deadlines. Daarnaast worden mogelijke valkuilen en tips
besproken die men kan ondervinden bij het winkelen en het koken.
Het is ook nuttig om op dit moment te peilen naar de verwachtingen
en eventuele reserves van de deelnemers. Verder is het belangrijk
om de mensen nog eens goed warm te maken voor de komende
kooksessies, onder andere door een rondvraag naar zaken die ze
graag zouden maken. De voedingsdeskundige geeft ten slotte nog
wat uitleg rond de eetdagboekjes.

8.3.2

Werkwijze

* Hapjes
Vóór aanvang zullen er op de tafels gezonde hapjes worden
klaargezet. Deze hapjes worden door de voedingsdeskundige en de
begeleider zelf vooraf klaargemaakt. Meestal wordt geopteerd voor
iets dat vooraf bereid kan worden, zoals bv boterhamslaatjes of
pastaslaatjes.
* Toetsen van begrip van de voedingsdriehoek. (ongeveer 30
minuten)
Hiervoor worden tal van verpakkingen of foto’s van
voedingswaren op de tafel gelegd. Stuk voor stuk gaat de begeleider
of voedingsdekundige een verpakking tonen en moeten de
deelnemers zeggen in welk segment van de voedingsdriehoek dit
thuishoort (granen, restcategorie, zuivel, groenten en fruit, vlees of
vis….) . Indien de deelnemers nog niet voldoende losgekomen zijn
om in groep te durven spreken, kan je deze oefening eerst per twee
laten voorbereiden. Je geeft elk duo dan een vijf-tal foto’s die ze
samen moeten bespreken. Na vijf minuten worden de resultaten dan
in de groep gegooid.
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*
Presentatie
“Omgaan
met
verleidingen”
zelfcontroletechnieken (ongeveer 60 minuten)

rond

De uitleg wordt door de begeleider verzorgd a.d.h.v. een
aantrekkelijk kleurige PowerPointpresentatie over omgaan met
verleidingen (zie bijlage). Het is aangewezen om te werken met een
mooi verzorgde PowerPointpresentatie vermits visuele prikkels de
aandacht langer vasthouden. De zelfcontroletechnieken moeten
duidelijk en begrijpbaar uitgelegd worden en er moet genoeg tijd
worden uitgetrokken om vragen te stellen. Het hanteren van
concrete voorbeeldjes maakt de theorie een pak aanschouwelijker.
Probeer ervoor te zorgen dat je een vrijwilliger vindt (meestal een
van de meer dominante deelnemers) die bereid is om zijn of haar
doelen, implementatie intenties etc. toe te lichten. Zo heb je een
voorbeeld uit de groep om mee aan de slag te gaan.
Moedig alle deelnemers aan om zelf hun eigen blad in te
vullen (of eventueel te tekenen), dit zal je in de volgende sessies
met hen bespreken. Haal deze papieren aan het eind van de sessie
op om in de volgende sessies te gebruiken. Zorg dat je deze tegen
volgende sessie gekopieerd hebt OF er een nette versie van gemaakt
hebt om mee te geven met de deelnemers (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.).
* pauze
* Brainstormen over valkuilen en tips bij het winkelen
(ongeveer 30 minuten)
De groep laten opperen welke zaken te vermijden/
bevorderlijk zijn teneinde verstandig te winkelen of koken. Je kan de
ideeën opdelen in budgetvriendelijk/ gezond/ kindvriendelijk. Mensen
weten in theorie blijkbaar heel goed wat te doen of te laten en willen
hun suggesties graag delen met de anderen van de groep. Als
afsluiter van dit segment kan je nog eens de PowerPointpresentatie
overlopen. Meestal ga je merken dat bijna alle dingen reeds in de
groep naar voren gebracht werden. Zorg ervoor dat je niet te
enthousiast reageert op wat werkelijk overlevingsstrategieën17 zijn.

17
Bv. Voedsel uit containers halen, maaltijden overslaan, voeding over de
vervaldatum consumeren, kiezen voor zeer eenzijdige voeding, groenten stelen uit
moestuintjes, …
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*
Verwachtingen
en
vragen,
voorkeursgerechten (ongeveer 20 minuten)

rondvraag

over

Groepsgesprek rond concrete vragen en bekommernissen. Het
is belangrijk om positief te reageren op elke inbreng. Je kan
bepaalde dingen meenemen als stok achter de deur om op latere
momenten de mensen te gaan motiveren. Het is zinvol om deze
zaken te noteren en hen duidelijk te maken dat het verloop van de
sessies zoveel mogelijk zal worden afgestemd op hun verwachtingen
en vragen. Zij bepalen dus voor een groot stuk telkens mee de
inhoud van de volgende sessie!
Aangezien het cruciaal is dat de cursisten zoveel mogelijk zélf
sturing geven aan de sessies (dit vergroot de betrokkenheid en dus
de motivatie), dienen ze ook zoveel mogelijk zélf aan te geven welke
gerechten ze wensen klaar te maken of ingrediënten ze willen
gebruiken. Er mag hier dus wel wat tijd worden uitgetrokken om in
groep te overleggen welke gerechtjes de komende maanden op het
menu mogen staan. De voedingsdeskundige zal uiteraard trachten
deze suggesties in een zo gezond mogelijk jasje te gieten.
* Uitleg rond de eetdagboekjes (ongeveer 5 minuten)
De voedingsdeskundige deelt de eetdagboekjes uit en geeft
hierover een woordje uitleg. Deze eetdagboekjes worden in een van
de komende sessies afgegeven, en in de daaropvolgende sessie met
de deelnemer individueel besproken.
* Praktische afspraken voor de kooksessies (ongeveer 5
minuten)
- In groep het menu kiezen voor de eerstvolgende twee
kooksessies
- Een overzicht van de mee te brengen dingen (schort, potjes om
restjes mee naar huis te nemen, …) .Zet deze zaken samen met
de afspraken die de vorige sessie vastgelegd werden op papier.

8.3.3

Middelen

- Hapjes: vooraf te maken door voedingsdeskundige en begeleider
- Projector (beamer) en laptop (pc), witte muur of scherm om te
projecteren, eventueel verlengsnoeren.
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- Verpakkingen en/of foto’s van etenswaren (voedingsdeskundige)
-

PowerPointpresentatie

over

zelfcontroletechnieken

(zie

Fout!

(zie

Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden.)
-

Invulblad

‘zelfcontrole’

voor

elke

deelnemer

Verwijzingsbron niet gevonden.)
- Eetdagboekjes (worden door voedingsdeskundige voorzien)
- PowerPointpresentatie over tips en valkuilen wat budgetvriendelijk
winkelen betreft, gezond eten en /of kindvriendelijk winkelen en
koken. (voedingsdeskundige)
- aanwezigheidsregister
- blad met praktische afspraken en zaken om mee te brengen (zie
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor een voorbeeld)

8.3.4

Tips en valkuilen

Idem sessie 1

8.3.5

Voorwaarden

Idem sessie 1
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8.4

Kooksessies 1 tot 6

De inhoud/doelstellingen, werkwijze en materiaal voor de
kooksessies loopt grotendeels parallel voor de verschillende sessies
en worden hier dan ook gezamenlijk besproken. Voor de elementen
die verschillen tussen de kooksessies kan je ook enige flexibiliteit
inbouwen, afhankelijk van de invulling van het kookgedeelte, want
sommige gerechten en sessies zullen meer tijd in beslag nemen dan
andere, en bij sommige sessies zullen meer deelnemers even niets
omhanden hebben. Bij het afnemen van interviews e.d. probeer je
zoveel als mogelijk de kookwerkzaamheden niet te verstoren.

8.4.1

Inhoud / Doelstellingen

Budgetvriendelijk winkelen en het leren koken van een
gezonde en betaalbare middagmaaltijd of lunch in groepsverband.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van een voedingsdeskundige die
een grondige kennis heeft van de korf gezonde voeding uit de
referentiebudgetten, en een begeleider die de deelnemers motiveert
tot duurzame gedragsveranderingen in de richting van meer gezonde
en goedkope voeding, door het aanleren van zelfcontroletechnieken.
Er wordt over gewaakt dat de prijs per persoon voor een
volledig dagmenu nooit de vijf euro overschrijdt en dat men streeft
naar een zo gezond mogelijke maaltijd. Daarnaast is het ook de
bedoeling het sociaal kapitaal van de deelnemers te vergroten, door
deelname aan de cursus leren ze andere lotgenoten kennen, krijgen
ze structuur in hun dag/week en kunnen vriendschappen ontstaan
tussen mensen die vaak vrij geïsoleerd leven. Door jouw
aanwezigheid als begeleider en aanspreekpunt verlaag je bovendien
de drempel om naar het OCMW te komen.

8.4.2

Werkwijze

* Boodschappen
Voor de eigenlijk start van de kooksessie doen de
voedingsdeskundige, de begeleider en twee deelnemers samen
boodschappen. Tijdens het boodschappen doen wordt de kennis rond
prijzen vergelijken in de praktijk toegepast. De deelnemers zelf
zoeken de nodige ingrediënten uit in de winkel en kiezen per product
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de goedkoopste versie uit. Hierbij wordt meestal niet gelet op de
grootte van de producten, de overschot wordt immers met de
deelnemers mee naar huis gegeven.
Het is belangrijk de producten zo concreet en duidelijk
mogelijk te omschrijven. Bv dadels: met of zonder pit; kaas:welk
vetgehalte; boter: minarine of margarine; paprika: welke kleur, vers
of diepvries; bakboter: vloeibaar of vast enz.. Tijdens het winkelen
dien je echt veel aandacht te vestigen op de eenheidsprijzen (per
liter, per kilo, per schepje…) die op de etiketten vermeld staan! Eén
van de belangrijkste dingen die de cursisten moeten verwerven is
immers het correct leren vergelijken van prijzen.
* Het menu:
Alvorens te beginnen met de bereidingen, zal de
voedingsdeskundige het dagmenu en de recepten stap voor stap
overlopen. Er wordt duidelijke toelichting gegeven indien er vragen
uit de groep komen en er wordt nagegaan of iedereen alles begrijpt.
Bij voorkeur worden de principes van de voedingsdriehoek zo vaak
mogelijk herhaald.
* Taken verdelen:
De cursisten geven aan welke taak zij op zich willen nemen:
snijden van groenten, maken van de soep, bereiden van de
marinade… Bij de eerste sessies zal het nodig zijn deze taken
duidelijk te verdelen en zal je merken dat men zich vaak enkel met
‘zijn’ gerecht bezighoudt, in de loop van de kooksessies zullen de
deelnemers zelfzekerder worden en soms aan meerdere gerechten
tegelijk werken. Als variant kan je dan in de latere sessies vragen
vooraf het menu grondig door te nemen zodat zij bij het koken zelf
taken gaan delegeren.
* Aan de slag :
De voedingsdeskundige gaat samen met de deelnemers aan
de slag, toont iedereen duidelijk wat hij moet doen en op welke
manier. De begeleider houdt overal een oogje in het zeil, observeert
de onderlinge interacties en toetst bij de cursisten hoe ze het koken
ervaren en de sessies ervaren.
* Pauze:

82

Het is aangewezen bij deze doelgroep om voldoende pauze te
voorzien. Spreek met de deelnemers af dat ze tijdens de kooksessies
op bepaalde momenten kunnen pauzeren en bijvoorbeeld een
sigaretje kunnen roken. Dit om te voorkomen dat verschillende
deelnemers op diverse momenten binnen en buitenlopen.
* Afwerking:
Terwijl sommigen de laatste hand aan het gerecht leggen,
beginnen de anderen reeds af te wassen. Ook de tafel wordt mooi en
aangenaam gedekt.
* Hygiëne:
We trachten de mensen ook bij te brengen om hygiënisch te
werken: handen wassen voor het koken en voor het aan tafel gaan,
na het proeven je lepel niet terug in de pot steken, regelmatig
tussendoor al spullen afwassen, enz. Ook worden de haren bedekt en
doen alle deelnemers een kookschort aan.
* Eten:
Het is belangrijk dat de voedingsdeskundige de borden
opschept. Zij dient immers de juiste porties te bewaken! Later kan
dit als oefening worden ingebouwd voor de cursisten. Iedereen zit
samen aan tafel en geeft zijn of haar mening over het gemaakte
gerecht. Er wordt bij voorkeur water gedronken. Ondertussen gaat
men in groep overleggen welk menu er de volgende keer kan
klaargemaakt worden.
* Opruimen:
Iedereen ruimt mee af. De afwas wordt gedaan en iedereen
zorgt samen dat de keuken weer netjes in orde is. Let erop dat niet
steeds dezelfde deelnemers zorgen voor het opruimen.
* Restjes:
Eventuele restjes worden meegegeven met de mensen die dat
wensen. Probeer te zorgen dat de restjes eerlijk verdeeld worden en
niet steeds de meer mondige deelnemers, of diegene die op dat
moment niet aan het afwassen zijn, de restjes meekrijgen. Ook
ongebruikte en bederfbare ingrediënten worden meegegeven met de
deelnemers.
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*Afspraken boodschappen:
Zoek twee deelnemers die de volgende sessie mee
boodschappen willen gaan doen en spreek daarmee juiste uur en
locatie af. Zorg ervoor dat dit ook in hun herinneringsbrief staat.
* Korte evaluatie:
Als iedereen is vertrokken, gaan de voedingsdeskundige en de
begeleider samenzitten om de sessie te bespreken en praktische
afspraken te maken tegen volgende keer.

8.4.3

Middelen

- Kookfiches: deze worden elke sessie ter beschikking gesteld door
de voedingsdeskundige
- Kookboek: op het eind van de cursus ontvangt elke deelnemer een
kookboek “ Lekker & gezond: meer smaak met minder centen”. Als
de cursus doorloopt tijdens de feestdagen (Kerst, …) kan er ook voor
gekozen worden om het als cadeautje aan de deelnemers te geven.
- Basiskeukenbenodigdheden (dus geen elektrische stoomtoestellen,
combi-ovens en andere trendy apparaten) : voor de benodigdheden,
zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

8.4.4

Voorwaarden

Altijd een herinneringsbrief sturen enkele dagen voor de sessie.

8.4.5

Tips en valkuilen

- Rekening houden met grote uitval in deze doelgroep (ziekte van
gezinsleden, doktersbezoek, sollicitatiegesprek, persoonlijke acute
problemen…): probeer de drempel zo laag mogelijk te houden en
voor zoveel mogelijk deelnemers toch te zorgen dat zij aanwezig
kunnen zijn – bv. zorgen voor vervoer, kinderopvang, …
- Niet te ambitieus zijn met de menu’s. Afhankelijk van de groep kan
met een driegangenmenu een sessie van drie uur eigenlijk te vol
komen te zitten om nog ruimte over te houden voor theoretische
onderbouwing, gesprekken of advies.

84

- Cursisten uit deze doelgroep komen vaak te laat. Het is dus
raadzaam om hen wat vroeger uit te nodigen dan men effectief wil
beginnen.
- Als motivatie voor deelname aan de kooksessies is het sociale
aspect minstens even belangrijk als het leren gezonder of goedkoper
koken. Het feit dat er veel gekeuveld wordt, hoeft dus geen bron van
ergernis te worden.
- Werken met een absentielijst die moet afgetekend worden, kan het
gevoel van vrijblijvendheid een beetje tegengaan. Bij afwezigheid
telkens uitdrukkelijk vragen om te verwittigen en melden dat dit
enkel kan voor geldige grondige redenen. Anders riskeert de cursus
een duiventil te worden.
- Het is nuttig om foto’s van de minder courante ingrediënten of
gebruiksvoorwerpen af te drukken bij de kookfiches, zodat ze deze
dingen in de winkel herkennen als ze hen onbekend zijn.
- Het is wel eens leuk om hun vorderingen en kennis van de sessies
te toetsen via kleine ludieke quizjes. De prijs kan bijvoorbeeld een
pakketje met gezonde voedingsmiddelen zijn.
- Als afsluiter van het project kan men de laatste kooksessie
opvatten als een gezond, lekker maar budgetvriendelijk feest. Men
kan dus éénmalig wel eens een beetje specialere dingen op tafel
toveren, zoals kleurige alcoholvrije cocktails, koude soepjes, magere
dipsausjes enz. Ook is het leuk om extra veel aandacht te besteden
aan een feestelijk gedekte tafel! Desgewenst overhandig je hen op
dat moment een diploma en/ of een klein presentje (in de lijn van
gezond koken weliswaar). Deze feestmaaltijd kan ook tijdens de
kooksessies worden ingepland als dit past in de kalender (bv. een
kerstfeestje).
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8.5

Specifiek
voor
1/kooksessie 2

8.5.1

Inhoud / Doelstellingen

kooksessie

Bewustmaking van doelen – de deelnemers helpen om een of
meerdere
haalbare
doelstellingen
te
formuleren,
hierbij
implementatie intenties bedenken en deadlines af te spreken.

8.5.2

Werkwijze

Aan de hand van het invulblad uit de vorige sessie bekijk je
samen met de deelnemer welke doelstellingen hij of zij tracht te
realiseren op het vlak van gezonde voeding en/of budgetteren.
Bekijk ook de haalbaarheid ervan binnen de termijn van de sessies.
Als de deelnemer zelf geen doelstellingen kan formuleren, niets
ingevuld heeft, of claimt daar enkel te zitten omdat het moest, of
omwille van het sociaal contact, probeer dan in dialoog met de
deelnemer toch te komen tot een doel en implementatie intenties. In
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. vind je een voorbeeld van een
schematisch overzicht dat gemaakt werd voor een deelnemer op
basis van de vragenlijst en het invulblad ‘omgaan met verleidingen’.
De interviewleidraad voor kooksessie 1/2 (Fout! Verwijzingsbron niet

gevonden.) kan hierbij helpen.
Spreek ook met de deelnemer deadlines af voor bepaalde
zaken, en zorg dat die zeker op papier staan. Zeg er uitdrukkelijk bij
dat je hierop in de latere sessies gaat terugkomen, en dat het
bedoeld is om hen extra te motiveren dat je hiernaar zal vragen.

8.5.3

Middelen

- Invulbladen ‘zelfcontrole’ van de vorige sessie of schematische
voorstelling hiervan.
- Papier om notities op te maken tijdens de gesprekken met de
deelnemers.
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8.5.4

Voorwaarden

De deelnemers moeten aanwezig geweest zijn bij de
theoretische sessie 2. Als er deelnemers afwezig waren of pas bij de
latere sessies instappen kan je overwegen om na de eerste
kooksessie bij hen de vragenlijst af te nemen en met hen het
interview
uitgebreider
door
te
nemen
om
zo
de
zelfcontroletechnieken kort toe te lichten. Daarnaast kunnen ze de
PowerPointPresentatie van gezonde voeding en zelfcontrole op papier
meekrijgen zodat ze toch nog een bijkomende theoretische
achtergrond hebben

8.5.5

Tips en valkuilen

- Bewaak de tijd: probeer je te beperken tot een tiental minuten per
deelnemer, en spreek dit ook vooraf af met de deelnemers, zodat ze
niet het gevoel hebben dat je meer aandacht besteedt aan sommige
deelnemers.
- Als je niet rond raakt met de gesprekken in de eerste kooksessie,
zet deze dan verder in kooksessie 2.
- Probeer de inhoud van de gesprekken te sturen naar doelen en de
kooksessies – veel van de deelnemers zijn blij met een luisterend oor
om heel wat van hun andere problemen of verhalen bij kwijt te
kunnen, maar het is niet de bedoeling dat je als psychotherapeut
optreedt. Zorg er dus voor dat het verhaal draait rond gezonde
voeding.
- Pas de technieken van motiverende gespreksvoering zoveel
mogelijk toe.
- Probeer ervoor te zorgen dat de interviews met de deelnemers niet
teveel interfereren met het koken.
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8.6
8.6.1

Specifiek
voor
Kooksessie 5

Kooksessie

4/

Inhoud / Doelstellingen

Het opvolgen van de doelen, implementatie intenties en
deadlines van de deelnemers, aftoetsen van hun ervaring van de
kooksessies en vragen naar suggesties tot verbetering

8.6.2

Werkwijze

- Neem de deelnemers een per een apart tijdens de kooksessies voor
een individueel gesprekje.
- Overloop aan de hand van het invulblad of schematisch overzicht
uit de eerste sessies de ‘vorderingen’ van de deelnemers. Kijk samen
met de deelnemers welke doelstellingen gerealiseerd werden,
waaraan gewerkt wordt en hoe dit verloopt.
- Toets af welke moeilijkheden de deelnemers ervaren, welke andere
lange termijndoelstellingen zij verder nog hebben en hoe ze deze
zouden willen realiseren
- Peil ook naar hun ervaring van de kooksessies, wat hebben ze
geleerd tot nu toe, wat zouden ze anders doen, wat vinden ze goed
of niet goed, … De interviewleidraad voor kooksessie 4/5 kan hierbij
helpen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
- Trek hiervoor maximum 15
gespreid over sessie 4 en 5
gesprek te hebben. Eventueel
kooksessie interviewen, en de
de kooksessie.

8.6.3

minuten per deelnemer uit, probeer
met elke deelnemer een individueel
kan je de ‘vroege vogels’ al voor de
‘plakkers; die altijd langer blijven na

Middelen

- Interviewleidraad (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)
-

Invulblad

‘zelfcontrole’

of

schematisch

overzicht

(zie

Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. En Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)
- Papieren om notities op te maken
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8.6.4

Voorwaarden

De deelnemers moeten toch een minimale aanwezigheid op
de workshops gehad hebben om deze te kunnen beoordelen – als
deelnemers enkel de eerste twee sessies komen en pas op
kooksessie 4 weer opduiken kan je hen wel eens vragen naar hun
doelstellingen maar is de kans groot dat er weinig veranderingen
merkbaar zijn.

8.6.5

Tips en valkuilen

- Zie Specifiek voor Kooksessie 1 / Kooksessie 2
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8.7
8.7.1

Specifiek voor Kooksessie 6
Inhoud / Doelstellingen

De bedoeling van de vragenlijst die wordt afgenomen in deze
laatste sessie is om een eindevaluatie van de kooksessie te voorzien
en om eventuele veranderingen in winkel- en eetgedrag te
registreren.

8.7.2

Werkwijze

In de laatste kooksessie wordt van alle deelnemers een
gestructureerde vragenlijst (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)
afgenomen. Naast het gemeenschappelijke deel voeg je voor elke
deelnemer ook een extra pagina toe waarin je verwijst naar de
specifieke doelstellingen die hij/zij bij aanvang van de kooksessies
formuleerde. (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout!

Verwijzingsbron niet gevonden.)
Leg uit dat het de bedoeling is om te peilen naar hun ervaring
van de kookworkshop en de mogelijke veranderingen die er
plaatsvonden tijdens de kooksessies. Gezien de soms lage
geletterdheid van de deelnemers in deze groepen is het goed om de
vragenlijst samen met hen te overlopen en de vragen te projecteren
en tegelijk voor te lezen. Als het leesniveau van de groep vrij hoog
ligt, kan je eventueel ook hen zelf de vragenlijst laten invullen, maar
zorg dan dat je rondloopt en kijkt of dat bij iedereen even goed
loopt.
Trek hiervoor een kwartiertje uit bij de aanvang van de
kooksessie.
In deze laatste kooksessie (maar dit kan ook in een van de
eerdere sessies, afhankelijk van het geplande menu) wordt ook een
quiz georganiseerd waarbij de kennis van de deelnemers inzake
gezonde voeding getoetst wordt. Deze quiz sluit aan bij de
PowerPointpresentatie die in de eerste theoretische sessie aan bod
kwam en vormt als dusdanig een goede gelegenheid om de kennis
hierrond nog eens op te frissen op het einde van de reeks
kooksessies.
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8.7.3

Middelen

‐

De vragenlijst (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)

‐

Personaliseer het laatste deel van de vragenlijst aan de hand
van het invulblad rond doestellingen of de schematische
uitwerking hiervan (zieFout! Verwijzingsbron niet gevonden.en

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)
‐

Quiz rond gezonde voeding: uitgeprinte vragen, worden
voorzien door de voedingsdeskundige

‐

Projector (beamer) en laptop (pc), witte muur of scherm om
te projecteren, eventueel verlengsnoeren.

‐

PowerPointpresentatie
hiervoor)

Quiz
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(voedingsdeskundige

zorgt

9

Bijlagen

Voor de bijlagen‐Afzonderlijke bestanden op te vragen bij
i.cornelis@thomasmore.be of info@Cebud.be
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