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Samenvatting 

De referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen werden op wetenschappelijke basis 
ontwikkeld en kunnen tegemoet komen aan de vraag om meer eenvormigheid te voorzien in 
beslissingen omtrent 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 voorzien. Omdat deze veelheid aan 
typegezinnen en individuele situaties in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk hanteerbaar is, 
werd een instrument ontwikkeld, REMI, dat maatschappelijk werkers toelaat om, aangepast aan 
de individuele cliëntsituatie, te komen tot een voorstel van een richtbudget dat een 
menswaardig leven kan garanderen.  

De webapplicatie REMI is gebaseerd op het onderzoek naar referentiebudgetten in Vlaanderen 
van Storms en Van den Bosch (2009) en op het vervolgonderzoek van Van Thielen et al. (2010) 
waarin deze referentiebudgetten werden uitgebreid naar zeer diverse gezinstypes in zowel 
Vlaanderen als Wallonië. Al deze referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen werden 
op wetenschappelijke basis ontwikkeld en kunnen leiden tot een sensibilisering in de richting 
van meer eenvormigheid in beslissingen omtrent het verlenen van aanvullende steun. Bij de 
ontwikkeling van de referentiebudgetten werden tien intermediaire behoeften onderscheiden 
(bv. gezonde voeding, kleding, veilige kindertijd, mobiliteit, …) die elk refereren naar één van de 
twee essentiële universele behoeften gezondheid en autonomie. Deze tien intermediaire 
behoeften vormden telkens de basis om een korf van minimaal noodzakelijke producten en 
diensten samen te stellen. Zo is er een korf rust en ontspanning, waarin een aantal producten en 
diensten opgenomen is die een goede nachtrust mogelijk maken, maar ook zaken die deelname 
aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod en ontspanning thuis toelaten.  

Voor REMI werden de producten en diensten uit deze verschillende korven gehergroepeerd in 
de categorieën vaste uitgaven, leefgeld (variabele uitgaven) en reserveringsbudget (spaargeld 
bedoeld voor het vervangen van duurzame consumptiegoederen). Deze brede categorieën zijn 
verder onderverdeeld in bestedingscategorieën. Zo wordt bij de vaste kosten aangegeven 
hoeveel per maand naar huisvesting, telefonie en dergelijke gaat. Bij het leefgeld wordt per 
categorie (bv. voeding, klein onderhoud woning, …) het minimum bedrag, berekend volgens de 
referentiebudgetten, opgegeven, maar is er tevens ruimte om dit 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 het garanderen van een menswaardig bestaan voor hun cliënten. Zo 
kunnen OCMW’s proberen om de besteedbare inkomens te verhogen (uitputten van rechten, 
arbeidsmarkttrajectbegeleiding, aanvullende steun), alsook trachten de uitgaven te verlagen 
(verminderingen op gemeentelijke retributies sociale huisvesting, energiebesparende 
maatregelen, vrije tijdscheques, …). 

Voorliggend rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van de 
ontwikkelde webapplicatie met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, REMI. We 
beoogden na te gaan of de applicatie werkt en effectief is, wat ze meebrengt aan financiële en 
administratieve draaglast voor de organisatie, en of ze inzetbaar is als educatief instrument in de 
individuele begeleiding van cliënten en bewustwording van maatschappelijk werkers en 
raadsleden.  

Dertien Belgische OCMW’s zegden initieel hun medewerking toe aan dit onderzoek: zes Waalse, 
vijf Vlaamse en twee Brusselse OCMW’s. In de aanloop naar het onderzoek echter zegde een 
Brussels OCMW haar medewerking aan het onderzoek af, tijdens de uitvoering van het 
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onderzoek werkte een Waals OCMW niet mee aan het vierde werkpakket en werkten drie 
Vlaamse OCMW’s niet mee aan het derde werkpakket.  

Na een kort inleidend hoofdstuk, beschrijft het tweede hoofdstuk (werkpakket 1) de resultaten 
van een studie naar de financiële consequenties van het hanteren van referentiebudgetten voor 
een menswaardig inkomen bij het berekenen van aanvullende financiële steun. In vijf Vlaamse, 
een Brussels en zes Waalse OCMW’s werd een simulatiestudie uitgevoerd aan de hand waarvan 
de huidige bedragen van aanvullende steun werden vergeleken met de bedragen die zullen 
worden uitgekeerd wanneer men aanvullende steun zou verlenen op basis van de 
referentiebudgetten. Op basis van de aangeleverde dossiers werd een analyse gemaakt van de 
gemiddelde meerkost die het gebruik van REMI zal opleveren voor de verschillende gezinstypes 
en inkomenssituaties. Globaal zien we dat de huidig toegekende financiële steun in de 
meerderheid van de cliëntsituaties lager ligt dan de door de referentiebudgetten berekende 
minima. Meer in detail valt op dat vooral gezinnen met kinderen die een beroep doen op de 
financiële dienstverlening van het OCMW grote financiële tekorten hebben om menswaardig aan 
de samenleving te kunnen deelnemen. Een tweede opmerkelijke vaststelling is de grote variatie 
in de financiële impact van REMI binnen eenzelfde inkomens- en gezinssituatie. Dit is niet alleen 
toe te schrijven aan de grote variaties op vlak van financiële steunverlening tussen en binnen 
OCMW’s, maar in belangrijke mate ook aan de individuele kenmerken van de gezinnen die een 
beroep doen op de financiële dienstverlening (gezondheidstoestand, huisvestingssituatie, 
schuldensituatie, …).  

Uit deze simulatie kunnen we afleiden dat de belangrijkste meerwaarde van REMI als applicatie 
erin bestaat dat het enerzijds toelaat op maat van de cliënt te werken, maar anderzijds ook 
eenvormige criteria aanreikt om cliënten gelijk(w)aardig te behandelen over de OCMW’s heen. 
REMI zal voor eenzelfde cliënt eenzelfde budget berekenen ongeacht welk OCMW de oefening 
maakt, maar zal voor twee verschillende cliëntsituaties twee verschillende budgetten 
berekenen, ook als deze oefening binnen een OCMW gebeurt. 

Het derde hoofdstuk (werkpakket 2) staat vervolgens stil bij de werking en het gebruik van REMI, 
en biedt daartoe een overzicht van (technische) opmerkingen die gebruikers - zowel 
medewerkers van de deelnemende OCMW ’s als de onderzoekers zelf - formuleerden. In eerste 
instantie worden de opmerkingen opgelijst die verband houden met het functioneren van REMI. 
Deze werden behandeld door de onderzoekers zodanig dat REMI een volwaardig functionerend 
instrument wordt. In een tweede paragraaf staan we stil bij de aandachtspunten aangaande het 
correct gebruik van REMI.  

Uit de analyse van het gebruik van REMI, blijkt dat voorname aandacht moet worden besteed 
aan de correcte invoering van inkomsten en uitgaven: de nauwkeurige en volledige invoer 
hiervan is een basisvereiste voor een correcte berekening van het referentiebedrag. Gebruikers 
van REMI dienen er attent op te zijn alle inkomsten en uitgaven van de cliënten in te voeren, 
denk hierbij aan inkomen, kinderbijslag, alimentatie, huisvesting, verbruikerskosten, 
studietoelagen, afbetalingen, ziekte kosten, … Uit de analyse van de dossiers die OCMW’s 
invoerden voor de financiële simulatie uit het eerste werkpakket, konden we afleiden dat 
gebruikers veelal niet op de hoogte zijn van de werkelijke uitgaven en inkomsten van hun 
cliënten (of deze in elk geval niet invoerden voor de berekening van het referentiebudget). De 
webapplicatie REMI en de indeling in diverse inkomsten- en uitgavenposten is met andere 
woorden niet alleen handig bij het berekenen van referentiebedragen voor de toekenning van 
aanvullende (financiële) steun, maar ook bij het creëren van een basisdossier van cliënten. 

Het vierde hoofdstuk (derde werkpakket) gaat nader in op de administratieve belasting die het 
gebruik van REMI met zich meebrengt. Hiertoe hebben we een vergelijking gemaakt tussen de 
procedure die op dit moment wordt gebruikt in de OCMW‘s om een dossier aan te leggen en het 
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aanleggen van een dossier via REMI, zowel wat de benodigde tijd betreft als de benodigde 
informatie voor het vervolledigen van een cliëntdossier. Op basis van de verzamelde gegevens, 
lijkt de procedure gebruikmakende van REMI tijd te besparen. Volgens de maatschappelijk 
werkers kan REMI dan ook hun huidige systeem vervangen. Hoewel REMI geen sociaal rapport 
genereert, tonen onze analyses aan dat hiervoor 18 minuten resteren ten aanzien van het 
huidige systeem wanneer REMI wordt gehanteerd. Betreffende de ontbrekende gegevens om 
een dossier in REMI te vervolledigen, worden vijf onderdelen in REMI (uitgaven of inkomsten) 
door maatschappelijk werkers nooit of zelden gevraagd aan de cliënten. In het kader van 
tijdsbesparing zien we dat het gebruik van REMI niet leidt tot extra administratieve belasting. 
Daarnaast kan het systematisch bevragen van de benodigde informatie extra tijd doen besparen. 
Tot slot heeft de maatschappelijk werker de mogelijkheid om een referentiebedrag te hanteren 
bij de berekening van een budget wanneer de informatie specifiek voor een cliënt onvindbaar is.  

In het vierde en laatste werkpakket (hoofdstuk 5) stellen we REMI aan de OCMW’s voor als een 
werkinstrument dat niet alleen een referentiepunt kan vormen bij het toekennen van aanvullende 
steun, maar vooral gebruikt kan worden in de begeleiding van de cliënt. OCMW’s werden 
gevraagd om een zestal cliënten te selecteren waarmee maatschappelijk werkers in een 
individueel begeleidingstraject zouden stappen met het oog op het versterken van de 
competenties van de cliënten in functie van het zelfstandig en duurzaam beheren van het eigen 
budget. Een belangrijke voorwaarde om zelfstandig het eigen budget te kunnen beheren, is het 
kunnen controleren van de inkomsten en uitgaven. We bouwden daarom samen met de 
referentiebedragen het aanleren van enkele zelfcontroletechnieken in de individuele begeleiding 
in, zoals mentale rekeningen en het formuleren van lange termijndoelen, deadlines en 
implementatie-intenties. Desondanks kwam de nadruk in de praktijk meer te liggen op het 
aanleren van bovenvermelde zelfcontroletechnieken en minder op het hanteren van de 
referentiebedragen. Maatschappelijk werkers verklaarden dit doordat de meerderheid van de 
cliënten over onvoldoende middelen beschikt om deze te kunnen volgen, en ze zich hierdoor 
geremd voelden in hun begeleiding. Ondanks dat we de schroom van de maatschappelijk 
werkers erkennen, menen we dat de impact van de interventie hierdoor kleiner is dan deze had 
kunnen zijn als de budgetoverzichten van de cliënten naast de referentiebudgetten waren 
gelegd.  

Om na te gaan of het gebruik van REMI versterkend kan werken voor cliënten, maatschappelijk 
werkers en raadsleden bij respectievelijk het beheren van hun budget, het beoordelen van de 
leefsituaties en het voeren van een inclusief lokaal sociaal beleid, namen we vragenlijsten bij de 
drie doelgroepen af op twee tijdstippen: de eerste voorafgaand aan de kennismaking met de 
referentiebudgetten en de webapplicatie REMI en een na afloop van het onderzoek. De 
vragenlijsten van de cliënten omvatten ook indicatoren voor financieel ‘gezond’ gedrag, de mate 
van controle en inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven, attitudes gericht op de langere-
termijn planning van financiële zaken en een subjectieve evaluatie van de individuele 
begeleiding. De vragenlijsten voor de maatschappelijk werkers peilen naar de mate van 
empowerment, visie inzake aanvullende financiële steun, de subjectieve ervaring van 
effectiviteit van het eigen begeleidingswerk en de beoordeling van de effectiviteit van de 
individuele begeleiding in de context van werkpakket 4. De vragenlijsten van de raadsleden 
peilen naar de mate waarin de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen 
ondersteunend kunnen werken voor het nemen van beslissingen die verband houden met het 
garanderen van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Meer specifiek peilden we naar 
de visie van raadsleden over de doeltreffendheid van de minimuminkomens, hun visie over 
aanvullende financiële steun en de nuttigheid van voorwaardelijke hulpverlening. 

Uit de analyse bleek dat cliënten de individuele begeleiding als zeer positief evalueren, en dat de 
interventie een versterkend effect heeft voor wat betreft het vertrouwen in de eigen 
vaardigheden om met geld om te gaan. Deze ‘self-efficacy’ vormt een belangrijke stap én 
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voorwaarde voor cliënten om op langere termijn zelfstandig hun budget te beheren. Omwille 
van de reeds hoge werklast is het wellicht niet haalbaar om dergelijke intensieve begeleiding 
aan alle cliënten aan te bieden, doch willen we de vaststellingen uit dit werkpakket aangrijpen 
om een lans te breken voor het opzetten van groepswerking waarin deelnemers van elkaar 
kunnen leren en waarmee een tijdswinst wordt gerealiseerd voor de hulpverleners.  

De maatschappelijk werkers daarentegen laten zich minder positief uit over de individuele 
begeleiding dan de cliënten, hoewel ze hun begeleiding na afloop van de interventie beduidend 
effectiever inschatten dan voor de interventie. Wanneer we de resultaten van de voorgelegde 
cliëntsituaties bestuderen, merken we dat er grote verschillen bestaan tussen én binnen de 
OCMW’s in bedragen die volgens de maatschappelijk werker nodig zijn om de cliënt van een 
menswaardig inkomen te verzekeren, en dat de genoemde bedragen sterk afwijken van wat de 
referentiebudgetten aangeven. Vooral de impact die kinderen op het gezinsbudget uitoefenen 
wordt onvoldoende in rekening gebracht bij het bepalen van aanvullende steun, en wordt dus 
niet vertaald in een proportionele stijging van de verleende steun. Gezien REMI uniforme 
criteria aanreikt om, rekening houdend met individuele kenmerken, op maat van elke cliënt een 
menswaardig inkomen te berekenen, zou met andere woorden het gebruik van dit instrument 
een waardevolle aanvulling kunnen zijn in de huidige praktijk. We hebben in dit onderzoek niet 
kunnen nagaan in welke mate het gebruik van REMI door maatschappelijk werkers ook zorgt 
voor een zekere harmonisatie van de toegekende of rechtvaardig geachte aanvullende steun. Het 
instrument werd immers enkel gebruikt werd als educatief instrument in de begeleiding van 
cliënten en niet voor de berekening van de aanvullende steun. 

De meerderheid van de raadsleden is reeds voor de start van het onderzoek van mening dat het 
leefloon en het minimumpensioen ontoereikend zijn om menswaardig te kunnen leven. Echter, 
de kennismaking met de referentiebudgetten zorgt er niet voor dat de raadsleden een meer 
correcte inschatting maken over welke aanvullende financiële steun vereist is om een 
menswaardig bestaan te kunnen leiden, wat niet zo uitzonderlijk is gezien de zeer beperkte 
vorming. Wat dan weer wel bemoedigend is, is dat de meeste raadsleden aanbevelen om ook 
andere OCMW-raden te laten kennismaken met de referentiebudgetten. 30% van de  raadsleden 
geeft te kennen , dankzij de introductie en deelname aan het REMI-onderzoek, een beter inzicht 
te hebben verkregen in de financiële voorwaarden om menswaardig te kunnen leven en bijna de 
helft oordeelt dat het OCMW, door deelname aan het onderzoek wellicht in de toekomst het 
beleid rond AFS zal herbekijken 

Algemeen kunnen we stellen dat er momenteel nog een diepe kloof ligt tussen de huidige 
bedragen aanvullende steun en de bedragen die door de referentiebudgetten worden 
aangebracht als zijnde menswaardig, zeker voor gezinnen met kinderen. Ook de inschatting van 
welk bedrag nodig is aan aanvullende steun om een bepaalde cliënt een menswaardig inkomen 
te bieden, staat nog ver af van de referentiebedragen. REMI kan dus een belangrijke rol spelen in 
de bewustmaking bij de ganse bevolking maar bij de beleidsmakers en hulpverleners in het 
bijzonder, van het bestaan van deze kloof. 

Twee bijzondere kwaliteiten van REMI zijn benadrukt in en door dit onderzoek. Dat is ten eerste 
dat het instrument enerzijds uniforme criteria aanreikt om een menswaardig inkomen te 
becijferen, maar dat het anderzijds bij die berekening rekening houdt met de individuele 
kenmerken van elke cliënt. Dat er nood is aan dit soort uniforme criteria mag duidelijk blijken 
uit de grote diversiteit in steuntoekenningen tussen en binnen OCMW’s. Ten tweede kan REMI 
tevens een leidraad zijn voor de hulpverleners om op gestructureerde wijze informatie te 
verzamelen over (de inkomsten en uitgaven van) een cliënt, kan het worden ingebouwd in de 
begeleiding om de competenties van cliënten te versterken en kan het leiden tot een 
sensibilisering van politieke beleidsmakers. 
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Tot besluit benadrukken we graag dat hoewel de deelname aan het onderzoek er niet meteen 
toe heeft geleid dat de OCMW’s hun beleid inzake steundossiers hebben bijgestuurd, bij 
sommige OCMW’s wel de intentie bestaat om dat in de toekomst te doen. Als dankzij de 
kennismaking met de referentiebudgetten en de webapplicatie REMI tenminste een aantal van 
de beleidsmakers een beter inzicht krijgt in de noodzaak van voldoende inkomen om 
menswaardig te kunnen leven en participeren aan de maatschappij en hoe dit inkomen eruit 
ziet, kan dit er zeker toe bijdragen om het beleid inzake steundossiers te optimaliseren. 
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1 Situering, opzet en uitvoering van het onderzoek  

1.1 Situering  

Een groot aantal instanties en personen moet 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, of 
voor organisaties of rechtspersonen die de hoogte van leefgelden in het kader van de 
schuldbemiddeling bepalen. De toekenning van de aanvullende financiële steun (AFS) in België 
behoort 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 verleend wordt, welke criteria en welke bedragen daarbij gehanteerd worden, 
beslist het lokale OCMW autonoom. Deze ruime beleidsvrijheid kan worden verantwoord vanuit 
de gedachte dat de OCMW-hulpverlening, 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 tussen OCMW’s op het vlak van deze toekenningen. 
Ten eerste blijken OCMW’s te verschillen in de mate waarin zij het beslissingsproces om te 
bepalen wie er in aanmerking komt om financiële steun te ontvangen gestandaardiseerd 
hebben: ongeveer een vierde van de OCMW’s hanteerde in 2006 nog geen formele of informele 
normen, terwijl in ongeveer 63% van de OCMW’s gebruik gemaakt werd van schriftelijke 
steunnormen om te bepalen aan wie bijkomende steun gegeven wordt, onder welke vorm en 
hoe de hoogte van de steun berekend moet worden (Van Mechelen & Bogaerts, 20081). Ten 
tweede blijken er zeer grote verschillen te zijn tussen de OCMW’s onderling op vlak van de aard 
en de hoogte van de uitkeringen als op het vlak van voorwaarden die aan de toekenning ervan 
gekoppeld worden (Van Mechelen & Bogaerts, 2008; Beyns, Bruyndoncx, Schildermans, Van 
Beurden, Van Braeckel, & Van Deun, 20082). Aangezien de leeflonen en minimumuitkeringen van 
de sociale zekerheid niet volstaan om te voorzien in een volwaardige participatie in de 
maatschappij (Storms & Van den Bosch, 2009, Van Thielen e.a., 20103), 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. 

De referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen werden op wetenschappelijke basis 
ontwikkeld en kunnen tegemoet komen aan de vraag om meer eenvormigheid te voorzien in 
beslissingen omtrent 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 voorzien. Omdat deze veelheid aan 
typegezinnen en individuele situaties in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk hanteerbaar is, 
werd een instrument ontwikkeld, REMI, dat maatschappelijk werkers toelaat om, aangepast aan 
de individuele cliëntsituatie, te komen tot een voorstel van een richtbudget dat een 
menswaardig leven kan garanderen.  

                                           

1 Van Mechelen, N, & Bogaerts, K. (2008).  Aanvullende financiële steun in Vlaamse OCMW's .CSB berichten 
2 Van Beurden, V., Beyns, K., Schildermans, E., Bruyndoncx, S., Van Deun, E., & Van Braeckel, F. (2008). Menswaardig leven : Een 
onderzoek binnen de Kempense OCMW's. Eindwerk KHK 
3 Zie: Storms, B. & Van den Bosch, K. (2009). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. Acco en  
Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., 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, Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid. 
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De webapplicatie REMI is gebaseerd op het onderzoek naar referentiebudgetten in Vlaanderen 
van Storms en Van den Bosch (2009) en op het vervolgonderzoek van Van Thielen et al. (2010)4 
waarin deze referentiebudgetten werden uitgebreid naar zeer diverse gezinstypes in zowel 
Vlaanderen als Wallonië. In deze studies werden tien intermediaire behoeften onderscheiden 
(bv. gezonde voeding, kleding, veilige kindertijd, mobiliteit, …) die elk refereren naar één van de 
twee essentiële universele behoeften gezondheid en autonomie. Deze tien intermediaire 
behoeften vormden telkens de basis om een korf van minimaal noodzakelijke producten en 
diensten samen te stellen. Zo is er een korf rust en ontspanning, waarin een aantal producten en 
diensten opgenomen is die een goede nachtrust mogelijk maken, maar ook zaken die deelname 
aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod en ontspanning thuis toelaten.  

Voor REMI werden de producten en diensten uit deze verschillende korven gehergroepeerd in 
de categorieën vaste uitgaven, leefgeld (variabele uitgaven) en reserveringsbudget (spaargeld 
bedoeld voor het vervangen van duurzame consumptiegoederen). Deze brede categorieën zijn 
verder onderverdeeld in bestedingscategorieën. Zo wordt bij de vaste kosten aangegeven 
hoeveel per maand naar huisvesting, telefonie en dergelijke gaat. Bij het leefgeld wordt per 
categorie (bv. voeding, klein onderhoud woning, …) het minimum bedrag, berekend volgens de 
referentiebudgetten, opgegeven, maar is er tevens ruimte om dit 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 het garanderen van een menswaardig bestaan voor hun cliënten. Zo 
kunnen OCMW’s proberen om de besteedbare inkomens te verhogen (uitputten van rechten, 
arbeidsmarkttrajectbegeleiding, aanvullende steun), alsook trachten de uitgaven te verlagen 
(verminderingen op gemeentelijke retributies sociale huisvesting, energiebesparende 
maatregelen, vrije tijdscheques, …). 

1.2 Effectiviteit van REMI onderzocht: onderzoeksopzet en -
uitvoering  

Het gepresenteerde onderzoek bestudeerde in vier werkpakketten of en hoe effectief en efficiënt 
de webapplicatie REMI werkt in de praktijk, en welke financiële en administratieve belasting het 
hanteren van de referentiebudgetten teweegbrengt voor de OCMW’s. Hiertoe werden in het 
projectvoorstel vier werkpakketten uitgewerkt die hieronder kort worden toegelicht. In de 
volgende hoofdstukken komen we hier uitgebreider op terug, en geven we indien nodig ook aan 
welke wijzigingen er aan de werkpakketten zijn aangebracht.  

Werkpakket 1 had een tweeledig doel. Enerzijds wilde het gedragenheid creëren bij het lokale 
bestuur en hen overtuigen van de meerwaarde van het instrument voor de cliënten, de 
hulpverleners en de raadsleden. Hiertoe wilden de onderzoekers het instrument en de 
achterliggende theoretische uitgangspunten toelichten op de OCMW-raad of op het Bijzonder 
Comité van alle aan het onderzoek deelnemende OCMW’s. Anderzijds wilde het de organisaties 
een duidelijk zicht geven op de financiële implicaties van het gebruik van de referentiebudgetten 
voor een menswaardig inkomen bij het bepalen van de aanvullende steun. Hiervoor beoogden 
we te vragen aan een of meer maatschappelijk werkers om, in nauw overleg met 
beleidsverantwoordelijken, een simulatie te maken op basis van bestaande dossiers en de 

                                           

4 Van Thielen, Baldewijns, Boeckx, Leysens, Deflandre, Casman, Storms, & Van den Bosch (2010). Minibudget: wat hebben gezinnen 
nodig om menswaardig te leven in België? Que lest le revenu nécessaire pour une vie digne en Belgique? 
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resultaten hiervan te extrapoleren naar alle dossiers. Vooraf hieraan zouden alle 
maatschappelijk werkers die in het project betrokken worden een vorming krijgen over de 
achterliggende visie en het gebruik van het instrument. 

Werkpakket 2 had tot doel na te gaan of het instrument werkt (en geen “bugs” bevat) en het op 
de juiste wijze wordt gebruikt door maatschappelijk werkers. Om dit te achterhalen, zouden de 
maatschappelijk werkers bij de simulatieoefening zoals beschreven in werkpakket 1 en bij het 
deelnemen aan de experimenten uit werkpakketten 3 en 4, nauwgezet noteren welke technische 
moeilijkheden ze tegenkwamen en zou bij hen gepeild worden naar de mate waarin het 
instrument correct wordt gebruikt en welke voorwaarden gerealiseerd dienen te zijn om een 
correct gebruik van het instrument te garanderen. Met het nagaan van het correct gebruik 
wilden we vooral onderzoeken in welke mate de referentiebudgetten worden aangepast aan de 
individuele leefsituaties van cliënten en in welke mate ze gezien worden als referentiekader 
voor wat minimaal nodig is om rond te komen voor mensen met geschikte competenties om 
adequaat te budgetteren.  

In werkpakket 3 werd nagegaan in welke mate het gebruik van REMI extra administratieve 
draaglast betekent voor de organisatie en haar medewerkers. We onderzochten hier zowel de 
looptijd van een dossier (van aanvraag tot beslissing) als de hoeveelheid te verzamelen 
informatie die nodig is om tot een beslissing te komen. Door maatschappelijk werkers hierover 
een dagboek te laten bijhouden voor enkele nieuwe dossiers waarvoor zowel de normale, tot 
nog toe gebruikelijke procedure, wordt gevolgd als, met instemming van de cliënt, de procedure 
wordt overgedaan gebruik makende van REMI, wilden we de administratieve draaglast van 
REMI in kaart brengen.  

In werkpakket 4 ten slotte wilden we eveneens via een interventiestudie nagaan wat de 
effectiviteit is van REMI als educatief instrument op het vlak van het “empoweren” van cliënten, 
maatschappelijk werkers en raadsleden. Hiervoor wensten we een vragenlijst af te nemen bij de 
deelnemers uit deze drie doelgroepen . Concreet betekende dit dat we zes cliënten in elk OCMW, 
waarbij de referentiebudgetten en REMI in de individuele begeleiding als educatief instrument 
verwerkt werden, bevragen met een vragenlijst die peilt naar de mate van empowerment en 
financieel gedrag. Daarnaast willen we ook de ervaring van maatschappelijk werkers van REMI 
als instrument in de begeleiding peilen door hen met aangepaste schalen te bevragen voor de 
start van wp1 en na het gebruik van REMI in de individuele begeleiding. Ook de raadsleden 
krijgen op twee tijdstippen een vragenlijst voorgeschoteld waarin werd gepeild naar de mate 
waarin een vorming rond referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen en de bijhorende 
webapplicatie ondersteunend kunnen werken voor het nemen van beslissingen die verband 
houden met het garanderen van het recht op maatschappelijke dienstverlening (dat “eenieder in 
de mogelijkheid wil stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” 
art. 1 OCMW-wet). 

In eerste instantie verklaarden dertien OCMW’s zich bereid om mee te werken aan het 
onderzoek: vijf Vlaamse OCMW’s, zes Waalse OCMW’s en twee Brusselse OCMW’s. Eén Brussels 
OCMW nam uiteindelijk niet deel aan het onderzoek. Eén Waals OCMW heeft het vierde 
werkpakket niet kunnen uitvoeren omwille van de te grote belasting en tijdsdruk en drie 
Vlaamse OCMW’s namen niet deel aan de derde module.  
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2 Werkpakket 1: financiële consequenties van het 
hanteren van referentiebudgetten voor het bepalen van 
aanvullende financiële steun 

2.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode 

In het eerste werkpakket beoogden we gedragenheid te creëren bij het lokale bestuur en hen te 
overtuigen van de meerwaarde van het instrument REMI voor de cliënten, de hulpverleners en 
de raadsleden. Hiertoe werd het instrument voorgesteld aan de maatschappelijk werkers van de 
deelnemende OCMW’s en op de OCMW-raad of het Bijzonder Comité van de deelnemende 
OCMW’s. Vóór deze uiteenzetting werd aan de maatschappelijk werkers en raadsleden gevraagd 
om een vragenlijst in te vullen (zie paragraaf 5.1 voor meer informatie over de inhoud van deze 
vragenlijsten).  

In tweede instantie wilden we aan de deelnemende organisaties een duidelijk zicht geven  op de 
financiële implicaties van het gebruik van de referentiebudgetten voor een menswaardig 
inkomen bij het bepalen van de aanvullende steun. Hiertoe vroegen we aan de maatschappelijk 
werkers om, in overleg met hun beleidsverantwoordelijken, een simulatie te maken op basis van 
bestaande dossiers. Concreet dienden de maatschappelijk werkers een twintigtal dossiers in te 
voeren in REMI, waarbij ze in een afzonderlijk bestand ook dienden aan te geven welke en 
hoeveel aanvullende steun deze cliënten op dit moment krijgen in hun OCMW. Vervolgens 
bestudeerden de onderzoekers in welke mate de huidige aanvullende steun en de steun die 
volgens REMI zou moeten worden toegekend overeenstemmen of afwijkingen vertonen. Deze 
resultaten worden in het vervolg van dit hoofdstuk gepresenteerd. 

Belangrijk om aan te stippen is dat REMI de discretionaire bevoegdheid die OCMW’s hebben om 
te beslissen over aanvullende financiële hulpverlening en die hen toelaat om rekening te houden 
met lokale omstandigheden en budgettaire mogelijkheden van de gemeente in kwestie niet 
inperkt. OCMW’s die REMI gebruiken om referentiebudgetten voor aanvullende steun te 
berekenen, behouden hun autonomie om de aangegeven referentiebudgetten zelf aan te passen 
aan individuele cliëntsituaties en de lokale omstandigheden. 

Bijgevolg staan er twee vragen centraal in dit hoofdstuk: (1) wat zijn de financiële implicaties 
voor een OCMW wanneer het zich beroept op REMI in vergelijking met de bedragen die op dit 
moment uitgekeerd worden en (2) is er voor verschillende cliëntsituaties mogelijk sprake van 
een structurele onderschatting of overschatting van het benodigde budget voor aanvullende 
steun om een menswaardig bestaan te garanderen. 

De simulatie zoals omschreven in paragraaf 1.2 werd in het voorjaar van 2012 uitgevoerd bij vijf 
Vlaamse, een Brussels en zes Waalse OCMW’s. Elk OCMW voerde de simulatieoefening uit op een 
reeks lopende dossiers, waarbij werd gestreefd naar een zo groot mogelijke representatie van de 
verschillende mogelijke cliëntprofielen (gezinstypes, inkomenssituaties).  

De maatschappelijk werkers van elk OCMW voerden voor een twintigtal lopende dossiers een 
reeks gegevens in m.b.t. cliëntkenmerken en de huidig verleende aanvullende steun. Op basis 
van de door de cliënten verstrekte en bij het OCMW gekende gegevens werd daarnaast ook via 
de webapplicatie REMI een referentiebudget voor elke individuele cliënt berekend, met 
opsplitsing volgens verschillende budgetposten.  
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2.2 Overzicht van de huidige aanvullende steun 

Tabel 1 geeft vooreerst per OCMW een overzicht van de mate waarin aanvullende steun wordt 
toegekend, met een onderscheid naar steun van materiële en/of financiële aard. We lezen hieruit 
af dat het toekennen van aanvullende financiële steun frequent voorkomt. 

In een kanttekening willen we duiden op het onderscheid tussen terugvorderbare en niet-
terugvorderbare steun. Zoals de omschrijving aangeeft, moet de zogenaamde terugvorderbare 
steun door de cliënt aan het OCMW worden terugbetaald, en valt deze dus te beschouwen als 
een renteloze lening. Veelal gaat het om eenmalige steun, tijdelijke voorschotten, 
huurwaarborgen etc. De niet-terugvorderbare steun daarentegen is een tegemoetkoming die de 
cliënt niet dient terug te betalen, en wordt  in dit werkpakket als aanvullende steun omschreven.  

Voor zover wij weten, werd de terugvorderbare steun niet in rekening gebracht in de dossiers 
die in dit werkpakket werden behandeld.5 Indien echter dergelijke terugvorderbare steun na 
verloop van tijd ‘oninbaar’ wordt gesteld6 (en dus niet langer dient te worden terugbetaald door 
de cliënt), zou ook deze steun als aanvullende steun kunnen worden beschouwd.7 Echter, om 
praktische redenen is ervoor geopteerd om met deze mogelijkheid geen rekening te houden bij 
het analyseren van de gegevens en resultaten. Het oninbaar stellen van terugvorderbare steun 
gebeurt gemiddeld vijf jaar na de initiële toekenning van de steun, en in specifieke gevallen (bij 
een overlijden, bij gerechtelijke oninbaarstelling na collectieve schuldenregeling, bij onvindbare 
vreemdelingen, …). Veelal zijn de personen waarvan de steun oninbaar wordt gesteld, niet 
langer gekend bij het OCMW en zal er dus ook geen nieuwe aanvullende steun worden 
toegekend.  

 

  

                                           

5 Indien dat wel het geval is, vertekent dat de resultaten die hieronder worden gepresenteerd. De vermelde bedragen ‘huidige 
aanvullende steun’ bevatten dan zowel de niet-terugvorderbare steun als steun die de cliënt op een later tijdstip dient terug te 
betalen aan het OCMW.  
6 Een van de deelnemende OCMW’s bevestigde dat het oninbaar stellen van terugvorderbare steun zo’n 7,5% uitmaakt van de totale 
toegekende terugvorderbare steun, wat op jaarbasis neerkomt op een 20.000 à 40.000 euro.  
7 Een vraag die we hier willen opwerpen is of cliënten zich hiervan bewust zijn; is het voor hen met andere woorden duidelijk dat die 
terugvorderbare steun niet langer moet worden terugbetaald, of blijft naar hun aanvoelen die schuld openstaan? Het toekennen van 
terugvorderbare steun creëert dus een bijkomende schuld voor kwetsbare cliënten, die niet altijd kan worden afgelost.  
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Tabel 1: Overzicht financiële en/of materiële aanvullende steun per OCMW, per dossieraantallen 

OCMW Grootte Provincie  
Enkel financiële 

aanvullende 
steun 

Enkel materiële 
aanvullende 

steun 

Financiële en 
materiële 

aanvullende 
steun 

Geen 
aanvullende 

steun 

1 Klein Namen 20 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 

2 Groot  Luxemburg 4 dossiers 3 dossiers 1 dossier 11 dossiers 

3 Zeer klein Luik 6 dossiers 1 dossier 1 dossier 11 dossiers 

4 Zeer klein Waals-Brabant 16 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 3 dossiers 

5 Groot  Henegouwen 2 dossiers 7 dossiers 8 dossiers 0 dossiers 

6 Klein Brussel 19 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 17 dossiers 

7 Zeer groot  Henegouwen 0 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 18 dossiers 

8 Klein Oost-Vlaanderen 18 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 2 dossiers 

9 Groot Vlaams-Brabant 2 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 17 dossiers 

10 Klein Limburg 10 dossiers 0 dossiers 10 dossiers 0 dossiers 

11 Groot Antwerpen 0 dossiers 15 dossiers 0 dossiers 4 dossiers 

12 Groot Oost-Vlaanderen 18 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 0 dossiers 
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Tabel 2 hieronder geeft weer hoeveel dossiers van elk cliëntprofiel in de simulatieoefening zijn 
opgenomen. Uit de verdeling van de dossiers over de diverse gezinstypes blijkt dat er voor 
sommige gezinstypes te weinig dossiers zijn opgenomen om algemene uitspraken te kunnen 
doen. De resultaten die we in dit rapportdeel presenteren dienen dan ook met de nodige 
omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Zij zijn gebaseerd op de dossiers die in REMI werden 
ingevoerd, en geven desgevallend slechts een indicatie van de meerkosten.  

De dossiers die de OCMW’s invoerden voor deze simulatie-oefening werden gecontroleerd door 
de onderzoekers. Bepaalde dossiers werden verwijderd uit de analyse omdat ze onvolledig of 
twijfelachtig waren of foutieve of tegenstrijdige gegevens bevatten (bijvoorbeeld dossiers 
waarbij geen inkomsten werden ingevoerd of dossiers waarbij er een bedrag aan kindergeld aan 
de inkomstenzijde werd ingevoerd terwijl er volgens het basisdossier geen inwonende kinderen 
zijn). Andere dossiers werden manueel aangepast door de onderzoekers (bijvoorbeeld bedragen 
van studietoelagen waarvan het jaartotaal als maandbedrag werd ingevoerd). We wijzen er 
graag op dat het, voor de correctheid van de gepresenteerde cijfers, van groot belang is dat 
inkomsten en uitgaven volledig worden ingevoerd. Zo zal het al dan niet mee opnemen van 
belastingteruggaven, studietoelagen, alimentatiegelden, af te betalen schulden, extra 
gezondheidsuitgaven enzovoort een invloed hebben op het uiteindelijke referentiebedrag dat in 
REMI wordt berekend (voor meer informatie over deze aandachtspunten, zie paragraaf 3.3).   

Voorafgaand aan de volgende tabellen geven we nog graag mee dat voor elk geanalyseerd 
dossier in de volgende tabellen wordt weergegeven welk hun belangrijkste inkomstenbron is. 
Indien er meerdere inkomstenbronnen werden ingevoerd in REMI (bijvoorbeeld bij koppels) 
werd de bron die het hoogste bedrag leverde als referentiepunt genomen. Echter, wanneer er 
ook een bepaald bedrag leefloon werd toegekend, werd dat dossier als ‘leefloon’ aanschouwd 
(i.e. verhogen van het inkomen van de cliënt tot het niveau van het leefloon).  
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Tabel 2: Typegezinnen waarvoor een lopend dossier voor aanvullende steun werd gesimuleerd aan de hand van REMI 

  Bron van inkomen  

 N Leefloon 
Werkloosheids-

uitkering 
Loon uit 
arbeid 

Invaliditeits- of 
ziekte-uitkering 

Pensioen Andere 

Alleenstaande  79 33 15 1 25 5  

Alleenstaande met 1 kind 32 12 6 5 8 1  

Alleenstaande met 2 
kinderen 

25 14 5 2 3 1  

Alleenstaande met 3 
kinderen 

4 1 3     

Alleenstaande met 4 
kinderen 

1 1      

Alleenstaande met 5 
kinderen 

1 1      

Alleenstaande met 6 
kinderen 

1 1      

Koppel  39 12 7 6 6 7 1 

Koppel met 1 kind 30 11 8 6 3 1 1 

Koppel met 2 kinderen 17 8 2 5 2   

Koppel met 3 kinderen 10 4 1 4 1   

Koppel met 4 kinderen 2  1 1    

Koppel met 6 kinderen  1 1      

Totaal 242 99 48 30 48 15 2 
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2.3 Financiële implicaties bij het gebruik van REMI: een globaal beeld 

Tabel 3 toont het resultaat van de financiële simulatie. Let wel: de berekende meerkost van REMI ten aanzien van de huidige aanvullende steun is 
gebaseerd op de dossiers die de OCMW’s zelf invoerden in REMI. Door de beperkte omvang en omdat we geen zicht hebben op de representativiteit 
van de ontvangen dossiers ten aanzien van alle dossiers die binnen de OCMW’s worden behandeld, moet de extrapolatie van de meerkost naar 
andere dossiers binnen de OCMW’s met enige voorzichtigheid gebeuren. 

Tabel 3: Aanvullende steun volgens REMI in vergelijking met huidige situatie: gemiddeld per dossier 

 N 
Gemiddelde 
aanvullende 

steun 

Gemiddelde 
aanvullende 

steun volgens 
REMI 

Meerkost REMI tov 
huidige aanvullende 

steun 

Meerkost 
REMI bij 

behouden 
huidige steun 

Financiële 
impact: min 

Financiële 
impact: max 

Alleenstaande 79 58,77 169,39 110,42 119,55 -98,31 711,91 

Leefloon 33 38,13 203,54 164,92 166,43 -50 711,91 

Werkloosheidsuitkering 15 65,80 177,20 111,39 117,26 -60 405,59 

Loon uit arbeid  1 10 88,4 78,4 78,4 / / 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 25 87,18 134,75 47,56 70,89 -98,31 256,91 

Pensioen  5 41,60 110,10 68,50 68,50 0 188,47 

Alleenstaande met 1 kind  32 53,65 290,41 237,76 248,32 -265,32 730,78 

Leefloon 12 24,02 299,90 275,88 275,88 0 553,49 

Werkloosheidsuitkering 6 37,81 287,11 249,31 249,31 0 730,78 

Loon uit arbeid  5 8,3 212,35 204,05 204,05 0 624,97 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 8 111,05 260,50 149,45 191,67 -265,32 551,85 

Pensioen 1 240 826,04 586,04 586,04 / / 
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Alleenstaande met 2 kinderen 25 28,79 333,78 304,98 308,25 -43,19 637,56 

Leefloon 14 21,37 295,75 274,38 275,42 -14,58 616,34 

Werkloosheidsuitkering 5 19,63 406,18 386,54 386,54 216,36 633,81 

Loon uit arbeid 2 21,60 308,28 286,68 308,28 -43,19 616,55 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 3 46,23 288 241,77 249,8 -24,08 637,56 

Pensioen 1 140,69 692,48 551,79 551,79 / / 

Alleenstaande met 3 kinderen 4 60,65 441,29 380,64 380,64 16 724,57 

Leefloon 1 76,11 92,11 16 16 / / 

Werkloosheidsuitkering  3 55,5 557,69 502,19 502,19 211,7 724,57 

Alleenstaande met 4 kinderen 1       

Leefloon 1 100,17 475,03 374,86 374,86 / / 

Alleenstaande met 5 kinderen 1       

Leefloon 1 0 593,72 593,72 593,75 / / 

Alleenstaande met 6 kinderen 1       

Leefloon  1 238,78 1031,08 792,3 792,3 / / 

Koppel 39 55,89 308,43 252,53 260,36 -200 852,61 

Leefloon  12 43,59 281,58 237,99 254,66 -200 577,21 

Werkloosheidsuitkering 7 74,54 416,3 341,75 341,81 -0,32 542,87 

Loon uit arbeid 6 49,41 388,94 339,53 339,53 0 798,7 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 6 19,50 110,22 90,72 95,11 -26,33 305,8 

Pensioen 7 110,14 412,13 301,99 313,22 -78,56 852,61 

Andere 1 0 244,64 244,64 244,64 / / 
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Koppel met 1 kind 30 84,12 450,40 366,29 388,66 -96,48 1100,33 

Leefloon 11 28,35 498,64 470,29 470,29 77,9 1100,33 

Werkloosheidsuitkering 8 119,35 414,14 294,74 306,85 -96,48 800,18 

Loon uit arbeid 6 78,70 428,29 349,59 349,59 0 788,34 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 3 70,05 587,57 517,52 517,52 422,32 565,32 

Pensioen 1 574,62 0 -574,62 0 / / 

Andere 1 0 381,49 381,49 381,49 / / 

Koppel met 2 kinderen 17 59,93 564,54 504,62 508,89 -72,69 1432,16 

Leefloon  8 89,52 515,49 425,97 435,05 -72,69 1029,22 

Werkloosheidsuitkering 2 19,17 1025,07 1005,91 1005,91 579,65 1432,16 

Loon uit arbeid  5 16,35 396,36 380,02 380,02 0 1007,21 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 2 91,25 720,69 629,44 629,44 565,85 693,02 

Koppel met 3 kinderen 10 70,03 618,44 548,43 556,52 -80,89 1627,46 

Leefloon  4 103,08 683,08 580 580 192,81 1172,25 

Werkloosheidsuitkering 1 39,58 641,46 601,88 601,88 / / 

Loon uit arbeid 4 16,22 677,04 660,82 660,82 0 1627,46 

Ziekte- of invaliditeitsuitkering 1 183,56 102,67 -80,89 0 / / 

Koppel met 4 kinderen 2 35 642,35 607,35 607,35 554,52 660,17 

Werkloosheidsuitkering 1 0 660,17 660,17 660,17 / / 

Loon uit arbeid 1 70 624,52 554,52 554,52 / / 

Koppel met 6 kinderen 1       

Leefloon 1 123,71 726,6 602,89 602,89 / / 
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Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde huidige aanvullende steun, de 
gemiddelde aanvullende steun die REMI zou toekennen, de gemiddelde meerkost van REMI ten 
aanzien van de huidige steun, de gemiddelde meerkost van REMI indien in de gevallen dat REMI 
lager ligt dan de huidige steun, deze laatste behouden blijft, en de minimale en maximale 
meerkost (resp. in het dossier met de kleinste financiële impact en in het dossier met de grootste 
financiële impact). 

De meerkost geeft weer hoeveel euro er extra moet worden uitgegeven, bovenop de huidige 
aanvullende steun, om alle dossiers van de referentiebedragen te verzekeren. Een negatief getal 
wijst op besparingen die gerealiseerd kunnen worden doordat de huidige aanvullende steun aan 
cliënten die op dit moment al beschikken over een minimaal menswaardig inkomen, wordt 
teruggeschroefd. De kolom ernaast berekent echter de meerkost van REMI indien de huidige 
aanvullende steun behouden blijft. Voor de meerderheid van de cliëntsituaties brengt dat een 
extra financiële inspanning voor het OCMW met zich mee. Dat komt omdat er naast de 
bijkomende kosten om iedereen van een menswaardig inkomen volgens de referentiebudgetten 
te voorzien, ook nog de uitgaven zijn van de huidige aanvullende steun aan cliënten die op dit 
moment een hogere steun ontvangen dan de steun die REMI voor hen berekent.  

De minimale financiële impact duidt vervolgens een specifiek dossier aan waar de meerkost 
voor het gebruik van REMI het laagst is ten aanzien van gelijkaardige dossiers. Voor sommige 
gezinstypes en inkomenssituaties is die impact negatief: dat wijst erop dat dit specifieke dossier 
momenteel een hoger inkomen heeft dan het referentiebudget voor dat gezinstype naar voor 
schuift. De maximale financiële impact geeft op zijn beurt weer wat, voor een specifiek dossier, 
de hoogste meerkost is voor het gebruik van REMI ten aanzien van gelijkaardige dossiers.  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aanvullende steun volgens de richtnormen van REMI voor 
bijna alle cliëntsituaties hoger uitvalt dan de huidig uitgekeerde aanvullende financiële steun 
(AFS). Globaal lijkt het er dus op dat het hanteren van de referentiebudgetten-tool REMI 
belangrijke financiële implicaties kan hebben voor de OCMW’s en wellicht zullen budgettaire 
aanpassingen nodig zijn om de richtbedragen ook effectief te kunnen uitkeren.  

Buiten de variatie tussen de gezinstypes valt ook op dat er tevens sterke variatie is terug te 
vinden binnen eenzelfde gezinstype. Daar lopen de minimale en maximale financiële impact 
voor de bestudeerde dossiers vaak sterk uiteen. Als we de alleenstaanden zonder kinderen met 
een leefloon als voorbeeld nemen, leiden we uit de tabel af dat de gemiddelde aanvullende steun 
volgens REMI voor dit gezinstype 164,92 euro bedraagt, met een bereik van -50 tot 711,91. Dat 
wil zeggen dat er voor het ene dossier een maandelijkse besparing kan worden gerealiseerd van 
50 euro terwijl een ander dossier een maandelijkse meeruitgave van 711,91 euro vraagt.  

Een belangrijke opmerking die we graag meegeven is dat de hierboven berekende meerkosten 
afhankelijk zijn verschillende factoren. Zo speelt de huisvestingssituatie een belangrijke rol in 
het bepalen van het nodige maandbudget. Personen die in de sociale huursector terechtkunnen, 
hebben lagere vaste en huurkosten dan personen die zich op de private woningmarkt moeten 
begeven, wat zijn effect heeft op de meerkosten. De berekening van het nodige maandbudget 
volgens REMI, en dus ook de eventuele meerkost, is met andere woorden sterk afhankelijk van 
de woonuitgaven. Hiernaast hebben ook het niveau van de huidige aanvullende steun, de 
sociaaleconomische positie van het gezin, kindergeld, alimentatie, andere inkomsten etc. een 
grote invloed op de berekende meerkosten. We leiden uit deze simulatie-oefening dan ook af dat 
elk dossier uniek is en een eigen benadering vraagt. Hierdoor is het evengoed niet zinvol om 
deze cijfers te extrapoleren naar de totale cliëntengroep binnen een OCMW of over verschillende 
OCMW’s heen. Paragraaf 2.4 geeft hierover meer toelichting.  

De figuur hieronder geeft ten slotte de gemiddelde huidige aanvullende steun en de gemiddelde 
aanvullende steun die REMI zou toekennen grafisch weer. Uit deze figuur kunnen we afleiden 
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dat de gemiddelde huidige aanvullende steun slechts voor een cliëntsituatie hoger ligt dan het 
aanbevolen minimum volgens de referentiebudgetten (het betreft een koppel met een kind dat 
een pensioen ontvangt). Voor alle andere cliëntsituaties ligt de huidige aanvullende steun 
merkelijk lager dan de steun die REMI aanbeveelt.  

Ook opvallend is dat de grootste verschillen tussen de huidige AFS en deze zoals berekend via 
REMI terug te vinden zijn bij alleenstaanden of koppels met (grotere aantallen) kinderen. 
Blijkbaar wordt bij de berekening voor de huidige aanvullende steun vaak onvoldoende 
rekening gehouden met de grote meerkost die kinderen aan een gezinsbudget opleggen, zoals 
berekend in het onderzoek naar referentiebudgetten. Dit betekent echter ook dat de huidig 
uitgekeerde steun de hulpvragers in de meerderheid van de gevallen niet zal toelaten om 
menswaardig in de maatschappij te participeren.  

 
Figuur 1: Gemiddelde huidige aanvullende steun in euro per dossier toegekend door het OCMW 
in vergelijking met de aanvullende steun berekend met REMI op basis van de 
referentiebudgetten 
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2.4 Conclusie: financiële implicaties bij het gebruik van REMI  

Op basis van de aangeleverde dossiers analyseerden we welke gemiddelde meerkost het gebruik 
van REMI zal opleveren voor de verschillende gezinstypes en inkomenssituaties. Globaal zagen 
we dat de huidig toegekende financiële steun voor bijna alle cliëntsituaties lager ligt dan de door 
de referentiebudgetten berekende minima. Het volgen van de referentiebudgetten voor het 
berekenen van de aanvullende steun zal dus een belangrijke financiële impact inhouden voor de 
OCMW’s. Hoe groot deze financiële meerkost zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren 
zoals de sociaaleconomische situatie van de kwetsbare gezinnen in de gemeente, hun 
huisvestingssituatie en de hoogte van de reeds toegekende aanvullende financiële steun. 
Daarom moeten de resultaten van deze simulatie voorzichtig worden benaderd. Ondanks dat er 
in totaliteit 242 dossiers werden behandeld, kunnen we geen uitspraak doen over de 
representativiteit ervan. Hoewel de gegevens hierboven zeker waardevol zijn en een goede 
indicatie geven over de meer- en minderuitgaven kunnen we niet met zekerheid stellen dat we 
hiermee alle invloeden in rekening hebben gebracht. Bovendien gelden deze resultaten enkel 
voor de gegevens die de OCMW’s zelf invoerden in REMI. Hoewel alle dossiers grondig werden 
bestudeerd en bepaalde fouten zelfs gecorrigeerd door de onderzoekers, kunnen we niet 
uitsluiten dat er nog resterende fouten te wijten zijn aan de foutieve invoer van dossiers (zie ook 
paragraaf 3.3). 

Opvallende vaststelling is wel dat vooral gezinnen met kinderen die een beroep doen op de 
financiële dienstverlening van het OCMW grote financiële tekorten hebben om menswaardig aan 
de samenleving te kunnen deelnemen. In de huidige steunverlening wordt hiermee op het eerste 
gezicht onvoldoende rekening gehouden. Een tweede opmerkelijke vaststelling is de grote 
variatie in de financiële impact van REMI binnen eenzelfde inkomens- en gezinssituatie. Dit is 
niet alleen toe te schrijven aan de grote variaties op vlak van financiële steunverlening tussen en 
binnen OCMW’s, maar in belangrijke mate ook aan de individuele kenmerken van de gezinnen 
die een beroep doen op de financiële dienstverlening (gezondheidstoestand, 
huisvestingssituatie, schuldensituatie, …).  

In diezelfde zin zullen extrapolaties van de informatie verkregen uit dit beperkt aantal dossiers 
naar alle dossiers die binnen de OCMW’s worden behandeld een onmogelijke opgave vormen. 
Drie zaken kunnen we hiervoor worden aangehaald. Vooreerst een praktische belemmering: om 
te kunnen berekenen wat de totale meerkost zal zijn voor een OCMW om de referentiebedragen 
toe te kennen, dienen we te beschikken over de verhouding van aantal dossiers dat momenteel 
reeds aanvullende steun ontvangt ten opzichte van het totaal aantal dossiers binnen het OCMW, 
rekening houdend met de gezinssamenstelling en de inkomenssituatie. Het verzamelen van deze 
gegevens blijkt geen evidente opgave voor de OCMW’s. Bovendien moeten we er rekening mee 
houden dat de meerkost voor de dossiers die op dit moment geen aanvullende steun ontvangen, 
wellicht hoger zal zijn dan voor de dossiers aan wie het OCMW wel al aanvullende steun toekent. 
Ten tweede bemoeilijkt de uniciteit van de dossiers de vergelijking van meerdere dossiers en 
verhindert het de extrapolatie van de berekende meerkosten naar alle behandelde dossiers 
binnen een OCMW, zelfs indien er rekening wordt gehouden met de inkomenssituatie van de 
verschillende gezinstypes. Zo zal de meerkost voor een bepaalde gezins- en inkomenssituatie 
beduidend lager zijn wanneer dit gezin een woning huurt in de sociale huisvestingssector dan 
wanneer dit gezin een woonst zou huren in de private sector. Bovendien zijn we van mening dat 
de referentiebedragen gebruikt in REMI ook van toepassing zijn op personen of gezinnen die 
momenteel (nog) geen beroep doen op een OCMW. Om een correcte inschatting te maken van de 



 

  

10 

 

meerkosten die REMI met zich mee zou brengen, dienen ook deze – onbekende - dossiers in 
rekening te worden gebracht.  
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3 Werkpakket 2: opsporen van bugs en technische 
problemen om REMI gebruiksvriendelijker te maken.  

 

3.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode  

Het tweede werkpakket van het onderzoek had een tweeledig doel. Vooreerst wilde het 
achterhalen of de webapplicatie REMI naar behoren functioneert, en dus geen “bugs” bevat. In 
tweede instantie wilden we in dit werkpakket nagaan of de webapplicatie op de juiste wijze 
wordt gebruikt door maatschappelijk werkers.  

Om een antwoord te kunnen bieden op beide doelstellingen, dienden de maatschappelijk 
werkers bij de simulatieoefening zoals beschreven in werkpakket 1 en bij het deelnemen aan de 
werkpakketten 3 en 4, nauwgezet te noteren welke technische moeilijkheden ze tegenkwamen 
en werd bij hen gepeild naar de mate waarin het instrument correct wordt gebruikt en welke 
voorwaarden gerealiseerd dienen te zijn om een correct gebruik van het instrument te 
garanderen.  

3.2 Werkt REMI naar behoren? 

De eerste doelstelling van dit tweede werkpakket betreft het oplijsten en behandelen van de 
bugs, foutmeldingen, opmerkingen etc. die gebruikers van REMI rapporteerden. Deze alinea 
biedt een overzicht van de meldingen en de acties die de onderzoekers ondernamen om REMI 
gebruiksvriendelijker te maken.  
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Tabel 4: Overzicht aandachtspunten REMI 

PROBLEEM/OPMERKING SUGGESTIE/ANTWOORD RESULTAAT 

.pdf download, een naam met een accent op 
een letter, een trema, … weerhoudt de .pdf van 
genereren 

 
UTF-8 encoding opgenomen waardoor dit 
probleem zich niet meer stelt. 

Algemeen: bij het foutief ingeven van 
bijvoorbeeld een huisnummer (niet enkel een 
cijfer, maar ook een letter van de bus) wordt 
geen foutmelding gegenereerd. Ook bij 
bijvoorbeeld een cijfer met een ? ipv een 
komma. 

Een algehele foutmelding op elk invulveld 
wordt gecodeerd zodanig dat een invoerveld 
onmiddellijk een validatie krijgt met, indien 
nodig, een foutmelding. 

De gebruiker dient eerst de fout te verbeteren 
alvorens verder te gaan. 

Een dossier wordt niet meer gevonden via het 
opzoeken van het referentienummer. 

Dit probleem stelde zich vanaf het moment dat 
de verplichting om een geldig 
rijksregisternummer te gebruiken, verviel (op 
vraag van de OCMW’s die de applicatie testten). 
OCMW’s konden daardoor dezelfde code aan 
meerdere dossiers toekennen. 

Vanaf het herinstellen van de verplichting om het 
RRN te gebruiken, vervalt dit euvel. 

Voor elke uitgavepost moet manueel het 
bedrag worden overgenomen van het 
referentiebudget indien het reële bedrag niet 
gekend is. 

 
Als er geen reële uitgaven gekend zijn, wordt het 
referentiebudget automatisch overgenomen. 

Vraag: na het inloggen een volledige lijst 
zichtbaar maken van alle dossiers van het 
betreffende OCMW in het zoekscherm 

 Dit wordt toegevoegd aan de applicatie. 

Kosten voor internet, telefonie, TV, … worden 
nu meestal in pakketvorm aangeboden. 

 
Een extra invulveld wordt toegevoegd waar een 
pakketprijs kan worden ingevuld. 

Autokosten moet je zelf manueel ingeven 
zonder een oplijsting van de uitgaveposten. 

 
Bij ‘extra’ zijn standaard uitgaveposten 
toegevoegd voor een auto. 
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Remgeld en extra ziekte uitgaven komen niet 
terug in het maandbudget. 

 Toegevoegd in het tabblad ‘extra’. 

De .pdf geeft geen autokosten of uitgaven 
ziekte weer. 

 Aangepast. 

Als er geen datum wordt ingevoerd bij de 
afbetalingen, worden de afbetalingen niet 
bewaard. 

 
Een standaard datumnotatie toegevoegd om deze 
fout uit de weg te gaan. 

Na enige tijd van inactiviteit word je niet 
automatisch uitgelogd. 

 Een waarschuwingsscherm wordt toegevoegd. 

Bedragen per jaar worden niet altijd 
omgerekend naar bedragen per maand. 

 Aangepast. 

In één specifiek dossier werd het inkomen van 
de partner niet verrekend in het maandbudget. 

 
Een verkeerde invoer in de database was de 
oorzaak. Een beveiliging werd aangescherpt. 

De knop ‘wijzigen’ geeft problemen in Internet 
Explorer. 

 Aangepast. 

Sommige oudere browsers geven problemen 
met javascript compatibiliteit. 

 Aangepast 

Enkele woorden niet vertaald naar het Frans.  Aangepast 
Het bedrag van verzekeringen (familiale) 
klopte niet in de Franstalige versie ReDi 

 Een foutieve coderegel werd verbeterd. 

Het inloggen in de applicatie duurt lang. 

De rechtstreekse aanleiding hiervoor is dat op 
dit moment de applicatie draait (tijdens de 
testfase) op een server van de KHK: een secure 
server die ook de sessies behandelt van de 
studenten en personeel (hun veilige login). 

Een aparte locatie is voorzien waardoor de 
snelheid danig opgevoerd werd. 

Kinderen niet voltijds inwonend: toch volledig 
bedrag leefgeld berekend 

Verhoudingsgewijs berekenen op aantal dagen 
dat kinderen inwonen 

Waarschuwing inbouwen. 

Variakosten (bijv. auto) worden niet 
automatisch in budget verrekend (is keuze van 
OCMW). Geeft vertekend beeld van budget.  

Variakosten automatisch opnemen in budget, 
OCMW's kunnen dit eventueel uitvinken.  

Aangepast.  
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Afbetalingen wijzigingen is niet mogelijk, of is 
niet duidelijk voor MW hoe dit kan gebeuren.  

  

Studietoelagen worden per maand gevraagd, 
maar per jaar uitbetaald en zo ook (foutief) 
ingevoerd in REMI 

 

Alles weergeven per maand maar de 
mogelijkheid geven aan MW om in te geven in 
wat ze willen (jaarlijks, 3 keer per jaar, 
maandelijks,….) 

Kinderen hebben een eigen inkomen. Dit 
wordt momenteel volledig mee opgenomen in 
de berekening van het maandbudget 

 
Aanpassen: een derde van het inkomen van 
inwonende kinderen in rekening brengen bij de 
berekening van het gezinsbudget 

Verschil tussen reële bedragen, REMI-
bedragen en streefdoelen lijkt niet altijd 
duidelijk voor de gebruikers. 

 
In workshop over REMI als applicatie hier op 
hameren 

Studietoelagen, kindergeld, alimentatie 
Deze inkomsten worden niet consequent 
ingevuld.  

Bekijken hoe we MW hier attent op kunnen 
maken.  

Belastingen, inkomsten inwonende 
volwassene, studietoelage waren niet altijd 
zichtbaar in basisdossier hoewel ze wel 
werden verrekend in de maandbudget 

 Aangepast. 

Reële bedragen in opgeslagen maandbudget 
en in ‘nieuw’ maandbudget komen niet altijd 
overeen.  

 Aangepast.  

Niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in 
opgeslagen maandbudget. MW willen dat wel 
graag kunnen.  

 
Wijzigingen in maandbudget 1 zijn mogelijk . Bij 
aanmaak nieuw basisdossier moet er wel een 
nieuw maandbudget worden gemaakt. 

Wanneer indexeren?   Halfjaarlijkse indexering op 1 januari en 1 juni 
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Hoe omgaan met foutieve invoer? 
Bijvoorbeeld: OCMW voerde bijvoorbeeld 
1214,29 euro aan extra gezondheidsuitgaven 
in. Achteraf bleek dat dit 55 euro moest zijn. 

 
Waarschuwing inbouwen; hoge bedragen laten 
dubbel checken.  

Sommige dossiers hadden geen inwonende 
kinderen, maar voerden toch kindergeld in. Of 
omgekeerd; wel kinderen, maar geen 
kindergeld.  

 Waarschuwing inbouwen.  

Sommige dossiers hebben zeer lage 
huurkosten. Bijvoorbeeld cliënt die 37 euro 
per maand aan staangeld moet betalen voor 
caravan. 

 

Optie: bedragen kleiner dan referentiebudget 
automatisch in het rood laten zetten door REMI. 
Eventueel ook mogelijkheid geven dat gebruiker 
opmerking kan toevoegen bij posten indien 
gewenst 

Sommige dossiers hebben zeer lage 
verbruikerskosten.  

Indien slechts 1 onderdeel ingevuld (bijv. 
elektriciteit), wordt enkel dat bedrag 
meegenomen in ‘verbruikerskosten’ zonder 
rekening te houden met noodzakelijke uitgaven 
voor gas, water…. 

Waarschuwing inbouwen.  

Indien er andere tekens dan cijfers in de 
invulvelden remi staan, loopt het systeem fout 

 Waarschuwing inbouwen.  

OCMW’s vragen zich af hoe vertrouwelijk en 
anoniem de ingevoerde gegevens in REMI 
behandeld worden (ze moeten namelijk het 
rijksregisternummer van cliënt invoeren). 

 
Anonimiteit wordt verzekerd (computer 
encryptie).  
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3.3 Wordt REMI correct gebruikt? 

Met de tweede doelstelling beoogden we na te gaan of REMI correct gebruikt werd door de 
maatschappelijk werkers. Op basis van de simulatie-oefening uit het eerste werkpakket en de 
opmerkingen van de gebruikers stelden we onderstaand lijstje van aandachtspunten op bij het 
aanwenden van REMI. Deze hebben zowel betrekking op het invoeren van inkomsten en 
uitgaven, het gebruik van REMI voor cliënten in budgetbeheer, de referentiebedragen als 
absolute minima en het respect voor de autonomie van de cliënt.  

 

3.3.1 Nauwkeurig invoeren van inkomsten en uitgaven  

Vooreerst willen we benadrukken dat het gebruik van REMI vraagt dat gegevens op 
nauwgezette wijze worden ingevoerd in het systeem. Om tot een nauwkeurig referentiebedrag 
te komen op maat  van de individuele cliënt is het van belang alle inkomsten en uitgaven correct 
in te voeren in de webapplicatie (denk hierbij ook aan studietoelagen, alimentatiegelden, 
belastingteruggaven, leningen, afbetalingen, huurinkomsten, …).  

3.3.1.1 Onnauwkeurig invoeren van uitgaven 

Indien er onnauwkeurigheden gebeuren bij het invoeren van de uitgaven zal het berekende 
referentiebedrag voor die cliënt niet accuraat zijn. Een schoolvoorbeeld van het onnauwkeurig 
invoeren van de uitgaven zijn de leningen of afbetalingen die een cliënt dient te verrichten. Elk 
OCMW kan vanzelfsprekend autonoom beslissen om met dergelijke uitgaven wel of geen 
rekening te houden bij het bepalen van aanvullende steun of het berekenen van 
referentiebedragen. Doch benadrukken we dat het niet meenemen van deze afbetalingen het 
beschikbare budget extra onder druk zet – meer nog dan wat in het eerste werkpakket werd 
aangetoond - en de menswaardige participatie bemoeilijkt. Specifiek voor de dossiers die in 
eerder besproken simulatieoefening werden opgenomen, merkten we op dat afbetalingen die 
cliënten dienden te doen, in de meeste gevallen niet werden opgenomen bij de uitgavenposten. 
Dat zet vanzelfsprekend het beschikbare budget onder druk. Een voorbeeld ter verduidelijking: 
uit de simulatie blijkt dat een gezin met twee kinderen maandelijks 1813,45 euro extra nodig 
heeft om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Het betreft hier een gezin waarin slechts 
één inkomen voorhanden is, en dat drie afbetalingen heeft lopen die door het betreffende OCMW 
werden verrekend in het maandbudget. Indien deze leningen niet zouden worden opgenomen in 
het maandbudget ‘daalt’ het tekort tot 817,16 euro, een wezenlijk verschil. Met andere woorden, 
de invloed die het al dan niet in rekening brengen van afbetalingen heeft, is zeer reëel.  

Een andere opvallende vaststelling die we deden tijdens de controle van de ingevoerde dossiers 
was dat er voor sommige cliënten geen of erg lage verbruikerskosten werden ingevoerd. Hoewel 
we geen uitspraak (kunnen) doen over de juistheid van deze bedragen, raden we alle gebruikers 
van REMI aan om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het berekenen of invoeren 
van verbruikerskosten. Voor een correcte berekening dienen zowel de elektriciteitskosten en 
waterverbruik te worden opgenomen als de kosten om te verwarmen, koken en warm water te 
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produceren. Daarnaast merken we ook dat de noodzakelijke uitgaven voor het ziekenfonds, de 
bank en de vakbond niet of onvolledig worden doorgerekend. Een belangrijk aandachtspunt 
betreft echter nog het afsluiten en betalen van een goede verzekering. Hoewel een 
brandverzekering verplicht is, zien we dat deze kosten momenteel niet consequent worden 
ingevoerd als uitgave door de hulpverleners. Daarnaast menen we dat het bezitten over een 
hospitalisatieverzekering ook nodig is om menswaardig te kunnen leven (om grote uitgaven te 
vermijden bij een hospitalisatie maar ook vooral bij de thuiszorg na hospitalisatie), maar we zien 
dat veel cliënten daarover momenteel niet beschikken.  

Ook geven we nog mee dat enkele OCMW’s voor de berekening van hun referentiebedragen geen 
rekening hielden met het bedrag dat we voorzien voor toekomstige voorzieningen (bijvoorbeeld  
voor het vervangen van een wasmachine dat versleten is). Hoewel de OCMW’s aangaven dat het 
budgetteren van de toekomstige voorzieningen in de praktijk zeer moeilijk is, heeft slechts een 
minderheid van de OCMW’s in de ingevoerde dossiers hiermee geen rekening gehouden. Voor de 
berekening van bovenstaande simulatie hebben we de hiervoor voorziene bedragen wel in 
rekening genomen. 

Het is niet alleen belangrijk om het alle uitgaven volledig in te voeren, maar om ook de 
ingevoerde bedragen na te kijken. Zo was er in een dossier een bijkomende maandelijkse 
uitgavenpost gecreëerd voor gezondheidskosten van 1214 euro per maand. Na navraag bij het 
betreffende OCMW bleek dit om een foutieve invoer te gaan, en diende er slechts 55 euro per 
maand te worden voorzien als extra uitgave.  

3.3.1.2 Onnauwkeurig invoeren van inkomsten 

Ook het invoeren van de inkomsten dient op een nauwgezette wijze te verlopen. Na controle van 
de dossiers die door de OCMW’s werden ingevoerd, bleek dat er enkele dossiers voorkwamen 
waarvoor de OCMW’s wel vermeldden dat er inwonende kinderen zijn, zonder dat er kindergeld 
werd ingevoerd. Deze dossiers bleven behouden in de analyse. Weliswaar moeten we er 
rekening mee houden dat indien het niet invoeren van kindergeld een vergetelheid zou zijn, dit 
ertoe leidt dat eventuele tekorten van deze gezinnen volgens REMI groter zijn dan in de 
werkelijkheid, en dat eventuele overschotten volgens REMI kleiner zijn dan in werkelijkheid.  

Daarnaast merkten we ook op dat er voor veel gezinnen geen studiebeurzen werden ingevoerd. 
Hoewel we hierover geen uitspraak kunnen doen, willen we toch zeer sterk benadrukken dat het 
belangrijk is om ook deze bedragen als inkomsten in te voeren. Zij zijn bedoeld om (een deel 
van) de onderwijskosten te betalen en vergoten op die manier het beschikbare gezinsbudget.  

Net als bij de uitgaven, is het voor de inkomsten ook zinvol om de ingevoerde bedragen te 
controleren. Zo controleerden we een dossier waarbij er volgens het OCMW sprake was van een 
koppel, hoewel er slechts een inkomen werd ingevoerd: een keer een leefloon voor een 
samenwonende. Het betreffende OCMW bevestigde op onze vraag dat voor dat dossier twee keer 
een  leefloon voor een samenwonende van toepassing was. Zo ook werd in een dossier een 
leefloon van 1915 euro per maand ingevuld voor een gezin. Na navraag bij het OCMW bleek het 
te gaan om een loon uit arbeid. Hoewel deze foutieve invoer in feite geen effect heeft op de 
berekening van de referentiebedragen, was dat wel het geval voor de hierboven weergegeven 
simulatie (indeling in bron van inkomsten) en voor de correctheid van het aangemaakte 
basisdossier van de cliënt in kwestie.  
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3.3.1.3 Periodiciteit van uitgaven en inkomsten 

Een volgend aandachtspunt betreft de periodiciteit van de inkomsten en uitgaven. In de versie 
van REMI waarmee de deelnemende OCMW’s voor dit onderzoek werkten, dienden alle uitgaven 
en inkomsten op maandbasis te worden ingevoerd (met uitzondering van verbruikerskosten 
waarvoor gebruikers in REMI kunnen aangeven of de ingevoerde bedragen maandbedragen, dan 
wel driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks te betalen zijn). Bij controle van de dossiers voor de 
simulatie-oefening uit werkpakket 1 bleek dat bijvoorbeeld de bedragen voor studietoelagen, 
hoewel jaarlijks uitgekeerd, zonder herberekening op maandbasis werden ingevoerd. Dat leidt 
vanzelfsprekend tot een overschatting van het inkomen, tot soms meer dan 500 euro. Alle  
dossiers waarbij studietoelagen werden ingevoerd, werden manueel gecontroleerd door de 
onderzoekers en de bedragen werden indien nodig herrekend naar de maximale studietoelagen 
voor het bedoelde type onderwijs.  

De ontwikkelaars van REMI zullen hiervoor in de toekomst zelf oog moeten hebben en REMI zo 
aanpassen dat foutieve invoeringen niet langer mogelijk zijn. Zo kan het mogelijk gemaakt 
worden dat er bij de invoering van bepaalde uitgaven of inkomsten kan worden aangevinkt 
welke periodiciteit hierbij hoort zodanig dat REMI zelf de herberekening kan maken. 

3.3.1.4 Diverse uitgavenposten in REMI 

De opdeling in verschillende uitgavenposten die in REMI wordt gehanteerd, blijkt in de praktijk 
niet altijd even praktisch. Zo zijn er voor internetkosten, telefoonkosten en kabeltelevisie drie 
uitgavenposten voorzien. Indien cliënten echter gebruikmaken van een bepaald pakket waarbij 
meerdere opties voor een afgesproken bedrag worden voorzien, is het voor de cliëntbegeleider 
niet altijd eenduidig om in te voeren wat de werkelijke kosten zijn. Een mogelijke oplossing is 
dan om het totale bedrag in te voeren in een van de uitgavenposten, en bij de berekening van het 
maandbudget de streefdoelen van de andere posten op nul te zetten (om te vermijden dat deze 
posten dubbel doorwegen in het budget).  

Opnieuw zullen de ontwikkelaars van REMI dergelijke ontwikkelingen op de voet moeten 
volgen, en REMI zodanig aanpassen dat theorie en praktijk in balans blijven. Een mogelijke 
tegemoetkoming kan erin bestaan ook een pakketprijs te kunnen invoeren waarbij de 
cliëntbegeleider aanduidt welke uitgavenposten erin zijn opgenomen. 

 

3.3.2 REMI voor cliënten in budgetbeheer 

Na navraag bij de betrokken OCMW’s bleken echter bepaalde van de ingevoerde dossiers in 
schuldbemiddeling te zijn. Voor deze cliënten komen de inkomsten bij de schuldbemiddelaar 
terecht, die vervolgens een bedrag doorstort aan de cliënten waarmee alle kosten dienen te 
worden betaald. Het bedrag dat deze cliënten ter beschikking hebben, werd door de OCMW’s 
ingevoerd in REMI waardoor de vergelijking met dossiers die niet in schuldbemiddeling zijn 
overeind blijft. Dit bevestigt onze veronderstelling dat REMI eveneens kan worden toegepast om 
te bepalen over welke leefgelden een cliënt in schuldbemiddeling minimaal dient te beschikken 
om een menswaardige participatie aan de samenleving mogelijk te maken.  
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3.3.3 Referentiebedragen als absolute minima  

Voor het berekenen van het saldo (i.e. het teveel of tekort van de eigen inkomsten ten aanzien 
van het referentiebudget) doet REMI een beroep op de zogenaamde ‘streefdoelen’. Indien de 
cliëntbegeleider niet op de hoogte is van de reële uitgaven, kan men een beroep doen op de 
referentiebedragen die de absolute minimumuitgaven weergeven.8 Indien de correcte gegevens 
over bijvoorbeeld verbruikerskosten niet voorhanden zijn, kunnen de referentiebedragen een 
goede voorspeller zijn en verdienen deze de voorkeur ten aanzien van een eigen, ruwe 
inschatting van de kosten.  

Specifiek voor de dossiers opgenomen in de simulatie-oefening werd voor alle leefkosten, voor 
elke cliënt minimaal het referentiebedrag ingevuld, ook als de door de OCMW’s ingevoerde reële 
kosten lager uitvielen. Dit valt te verklaren door de filosofie van de minimale budgetten en de 
inhoud van de korven die achter de uitgavenpost verscholen zijn. De referentiebedragen bij de 
leefgelden geven de absolute minima weer die een persoon dient te voorzien voor die 
uitgavenpost. Vanuit de filosofie van de minimale budgetten is het wenselijk dat ieder individu 
over de diverse uitgavenposten kan beschikken, en dient er daartoe dan ook de nodige ruimte te 
worden vrijgemaakt in het maandbudget.  

 

3.3.4 Respect voor de autonomie van de cliënt 

Indien een cliënt minder budget nodig heeft voor een bepaalde uitgavenpost, staat het de cliënt 
vrij, volgens de visie van de referentiebudgetten en de autonomie van de cliënt, om het 
resterende bedrag aan een uitgavenpost naar keuze te besteden.  

REMI kan ook als rode draad gebruikt worden bij de contacten tussen cliënt en begeleider. Zo 
verkrijgt de begeleider inzicht in het uitgavenpatroon van de cliënt, bijvoorbeeld de bankkosten, 
de kosten voor verzekeringen (hospitalisatieverzekering, brandverzekering…) enzovoort. Het is 
echter niet nodig dat een cliënt zijn eigen uitgavenpatroon volledig afstemt op het 
referentiebudget; het behoort tot de autonomie van de cliënt om zelf te bepalen welke uitgaven 
hij doet. Door het referentiebudget zal hij echter op een menswaardige manier kunnen 
deelnemen aan de samenleving, en de manier waarop hij dat invult, bepaalt de cliënt zelf.  

 

3.4 Conclusie: REMI als volwaardig instrument?  

Zoals blijkt uit de hierboven weergegeven tabellen ontvingen we tijdens de looptijd van het 
onderzoek meerdere opmerkingen en vragen van deelnemende OCMW’s en gebruikers van het 
instrument. Deze meldingen werden steeds nauwgezet door de ontwikkelaars van REMI getoetst 
en, zo nodig, aangepast. Dankzij de veelvuldige terugkoppeling van feedback door de gebruikers, 

                                           

8 Ingevoerde bedragen kunnen vanuit de visie van de minimale budgetten vanzelfsprekend niet lager zijn dan deze 
referentiebedragen daar deze, voor elke uitgavenpost, het absolute minimale budget weerspiegelen dat men nodig heeft om 
menswaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Wat huur- en verbruikerskosten betreft, raden we sterk aan om te 
vertrekken van de reële kosten omdat deze sterk regionaal gebonden zijn.  
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hebben we REMI kunnen bijsturen tot een volwaardig instrument waarmee gebruikers vlot en 
efficiënt een referentiebudget kunnen berekenen. Aanpassingen zullen zich echter blijven 
opdringen, en dus waken de onderzoekers ervoor de gebruiksvriendelijkheid te blijven 
garanderen.  

We willen hier echter graag benadrukken dat REMI niet enkel nuttig is om referentiebudgetten 
te berekenen maar ook een zeer handig middel is om een uitgebreid dossier van een cliënt aan te 
leggen. Uit de analyse van de dossiers die OCMW’s invoerden voor de financiële simulatie uit het 
eerste werkpakket, konden we afleiden dat gebruikers veelal niet op de hoogte zijn van de 
werkelijke uitgaven en inkomsten van hun cliënten (of deze in ieder geval niet invoerden voor 
de berekening van het referentiebudget). Hulpverleners lijken niet steeds een gestructureerd 
beeld te hebben van de inkomsten van een cliënt en diens bestedingspatroon. REMI vormt met 
andere woorden niet enkel een rekenmiddel om tot een referentiebudget te komen, maar is ook 
een instrument waarmee hulpverleners op gestructureerde en gerichte wijze informatie kunnen 
vergaren over hun cliënt. 
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4 Werkpakket 3: administratieve belasting bij het 
gebruik van REMI 

4.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode 

In het kader van dit onderzoeksproject onderzoeken we in welke mate het gebruik van REMI 
binnen de OCMW’s een bijkomende administratieve belasting (of verlichting) oplevert. De 
meerderheid van de OCMW’s gebruikt op dit moment een informaticasysteem waarin zij de 
aanvragen voor financiële hulpverlening registreren en beheren. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
REMI dergelijke programma’s zou kunnen vervangen of aanvullen omdat het verschillende 
taken bundel in een instrument. Zo kunnen een hele reeks administratieve gegevens die op dit 
moment worden bevraagd, in de webapplicatie REMI worden ingevoerd (zoals adres, 
telefoonnummer, gezinssamenstelling, etc.). Deze gegevens kunnen dan samen met de financiële 
gegevens van de cliënt worden opgeslagen in het basisdossier of ontwikkelde maandbudget. 
Daarnaast geeft REMI aan hoeveel steun een cliënt extra zou nodig hebben om menswaardig aan 
de samenleving te kunnen deelnemen, rekening houdend met de financiële toestand van de 
cliënt en met de situatie waarin de cliënt zich bevindt.  

In dit derde werkpakket wilden we een evaluatie maken van de administratieve belasting die het 
gebruik van REMI met zich zou meebrengen als deze gebruikt zou worden door de 
maatschappelijk werkers binnen een OCMW. Deze module had niet tot doel te beoordelen hoe de 
nieuwe toepassing zou worden geïntroduceerd en onthaald in elk van de OCMW's, en ook niet 
om een gedetailleerde weergave te geven van de verschillende fasen van behandeling van een 
aanvraag. Om de administratieve lasten van REMI te evalueren, willen we een vergelijking 
maken tussen de procedure die momenteel wordt gevolgd in het OCMW en een ‘fictieve’ 
procedure waarbij de webapplicatie REMI zou worden gebruikt. Twee doelstellingen staan hier 
centraal. De eerste doelstelling betreft het registreren van de tijd nodig om de huidige procedure 
en de fictieve REMI-procedure te doorlopen. De tweede doelstelling richt zich op het 
identificeren van de informatie die bij de cliënten wordt bevraagd om een aanvraag voor steun 
bij het OCMW te behandelen. 

Een eerste doelstelling was om te registreren hoeveel tijd nodig is om de huidige procedure en de 
fictieve REMI procedure te doorlopen. Hiervoor werden drie zaken gemeten: het registreren van 
de tijd om in de huidige procedure een steunaanvraag te behandelen, het chronometreren van het 
invoeren van gegevens in REMI en een inschatting van de maatschappelijk werkers over de 
veranderingen die het werken met REMI met zich mee zouden brengen. Zo willen we een indicatie 
krijgen van de tijd die maatschappelijk werkers nodig hebben om de verschillende stappen die 
ze ondernemen bij het opstellen van een dossier met een steunaanvraag uit te voeren 
(bijvoorbeeld eerste gesprek met een cliënt, een telefoontje naar de VDAB, schriftelijk verslag 
opstellen, enz.). De som van deze verschillende stappen geeft een indicatie van de totale tijd die 
nodig is om een dossier te behandelen.  

In een tweede doelstelling willen we achterhalen welke informatie is vereist om een 
steunaanvraag te behandelen. Naast een belasting (of verlichting) van het werk in termen van 
tijd, kan het gebruik van REMI ook andere gevolgen hebben voor de administratieve belasting. 
Zo kan bijvoorbeeld het verzamelen van de nodige gegevens om een volledig REMI-dossier aan 
te maken tot extra papierwerk leiden. Heel wat gegevens over de sociaaleconomische situatie 
van het huishouden  - zoals de gezinssamenstelling, geboortedatum of het bedrag van de huur - 
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kunnen gemakkelijk worden bevraagd in een gesprek met de cliënt en gestaafd aan de hand van 
bepaalde documenten (facturen, contracten, rekeningen), maar ligt dat moeilijker voor 
bijvoorbeeld bankkosten, energiekosten of maandelijkse kosten voor telefonie waar de cliënt 
niet steeds een goed zicht op heeft. Omdat het niet altijd even evident is om te achterhalen welke 
informatie er allemaal wel verzameld wordt wanneer een dossier door het OCMW behandeld 
wordt, bevroegen we welke informatie die in REMI wordt gevraagd op dit moment ontbreekt in 
de huidige dossiers. Daarom geven de maatschappelijk werkers, na het invoeren van een dossier 
in REMI, in een tabel aan welke gegevens nog ontbreken in het REMI-dossier.  

Concreet werd aan de maatschappelijk werkers gevraagd om de gegevens bij te houden voor zes 
nieuwe cliënten die zich in de maanden mei, juni en juli 2012 aanmeldden in het OCMW. Een 
nieuwe cliënt wordt gedefinieerd als iemand die zich nog niet eerder aanmeldde bij dit OCMW of 
die zich gedurende een aantal maanden/jaren niet meer heeft gemeld bij het OCMW. Omdat het 
hier nieuwe aanvragen betreft, moeten de OCMW’s het volledige proces doorlopen van 
informatieverzameling om te kunnen komen tot een financiële aanvraag voor bijkomende steun. 
De medewerking aan dit werkpakket gebeurde meestal door de maatschappelijk werkers die 
eerder al deelnamen aan werkpakket 1 en 2. Omdat deze maatschappelijk werkers in 
werkpakket 1 al een aantal dossiers in REMI hadden ingevoerd, waren zij voldoende vertrouwd 
met de werking van de webapplicatie REMI. Dit verkleint de kans dat de tijdsregistratie van het 
invoeren van een dossier in REMI louter een reflectie is van het leren werken met het systeem.  

Bij de behandeling van het nieuwe dossier werd de maatschappelijk werker gevraagd om in een 
rooster aan te geven welke stap of actie werd ondernomen en hoeveel tijd men hiervoor nodig 
had. De start van de tijdsregistratie is het moment waarop de maatschappelijk werker kennis 
neemt van de nieuwe aanvraag, en het einde van de tijdsregistratie is wanneer het dossier 
volledig is en kan worden voorgelegd aan de OCMW-raad om een beslissing te nemen. Nadien 
werden de maatschappelijk werkers gevraagd om op basis van de beschikbare gegevens een 
dossier in REMI aan te maken (net zoals in werkpakket 1) en de benodigde tijd hiervoor te 
registreren, waardoor we een vergelijking kunnen maken tussen de huidige procedure en de 
‘fictieve’ procedure gebruikmakende van REMI. Vervolgens dienden de maatschappelijk werkers 
aan te geven welke stappen en acties uit de huidige procedure nog steeds moeten gebeuren in de 
‘fictieve’ procedure waarbij REMI gebruikt wordt. In het algemeen worden de meeste stappen 
uit de huidige procedure behouden, met uitzondering van het invoeren van de gegevens in het 
op dit moment gebruikte informaticasysteem. Er werd ook gevraagd om aan te geven welke 
andere wijzigingen in de procedure zouden plaatsvinden als REMI gebruikt zou worden in hun 
OCMW. 

Om zicht te krijgen op de bijkomende informatie die door REMI wordt gevraagd, geven de 
maatschappelijk werkers aan welke gegevens nog niet in het dossier terug te vinden zijn. Als de 
maatschappelijk werker zich bijvoorbeeld bij het aanmaken van een dossier in REMI realiseert 
dat hij niet weet of de cliënt in kwestie lid is van een vakbond en dus een vakbondsbijdrage 
betaalt, dan is dit een ‘ontbrekend’ gegeven. Voor deze gegevens moet de maatschappelijk 
werker tevens aangeven of deze informatie "altijd", “vaak”, “zelden” of “nooit” wordt gevraagd.  

Het is belangrijk te benadrukken dat aan de maatschappelijk werkers werd gezegd dat, indien ze 
nog niet eerder met de webapplicatie REMI werkten, ze eerst enkele dossiers moesten invoeren 
om het gebruik van REMI onder de knie te krijgen vooraleer de tijdsregistratie in werkpakket 3 
aan te vatten. Daarnaast werd bijkomend de vraag gesteld aan de maatschappelijk werkers die 
deelnamen aan werkpakket 3 of ze al eerder met REMI werkten. 
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Samengevat werden de volgende instructies gegeven aan de deelnemers aan werkpakket 39 (zie 
ook Bijlage 1: Verloop werkpakket 3 – administratieve draaglast REMI): 

• Respondenten: maatschappelijk werkers die ook meewerken aan werkpakket 4, liefst ook 
deelgenomen aan werkpakket 1 en 2 

• Selecteer (ongeveer) 6 nieuwe dossier in de periode mei 2012 tot en met juli 2012 die zich 
wenden tot het OCMW met een vraag tot bijkomende steun. 

• Behandel de dossiers via de geijkte procedure die gangbaar is binnen uw OCMW en noteer de 
tijd die nodig is voor de verschillende stappen van dit proces. De tijd loopt vanaf het eerste 
gesprek met de cliënt tot het moment waarop een beslissing over al dan niet toekennen van 
aanvullende steun genomen kan worden.  

• Voer de gegevens die uit de normale procedure verkregen zijn in in REMI en noteer de tijd die 
hiervoor nodig is. 

• Duidt aan welke informatie geraagd wordt in de webapplicatie REMI die voorlopig nog 
ontbreekt wanneer de normale procedure gevolgd wordt.  

• Oefen eerst met het aanmaken van enkele dossiers in REMI vooraleer de tijdsregistratie aan te 
vatten als de maatschappelijk werker nog niet (goed) vertrouwd is met het werken met REMI 

In totaal werden gegevens van 2 Vlaamse, 6 Waalse en 1 Brussels OCMW ontvangen. Helaas kon 
de tijdsregistratie van de huidige procedure en de fictieve procedure die door de Vlaamse 
OCMW’s werd aangeleverd, niet worden gebruikt voor de analyses. Het eerste deel is daarom 
gebaseerd op een totaal van 26 nieuwe dossiers afkomstig uit Waalse en Brusselse OCMW's. Met 
betrekking tot de ontbrekende informatie werden alle ontvangen gegevens geanalyseerd en het 
tweede deel is dan ook gebaseerd op de gegevens van 35 nieuwe cliëntdossiers. 

 

4.2 Resultaten: eerste doelstelling 

4.2.1 Tijdsregistratie: vergelijking van de huidige procedure en de fictieve REMI 
procedure  

We hebben de tijd geregistreerd voor elke stap van de huidige procedure samengevoegd om een 
schatting te maken van de totale tijd die een dossier gemiddeld in beslag neemt met de huidige 
procedure, vanaf de start van een vraag naar bijkomende steun tot het moment waarop over 
deze steun kan worden beslist. Daarnaast beschikken we over een tijdsregistratie voor het 
invoeren van de gegevens in een nieuw dossier in REMI. Ten slotte hebben we (voor de 

                                           

9 De vooropgestelde werkwijze werd toegelicht aan de verschillende OCMW’s en een handleiding werd overgemaakt aan de 
contactpersoon van elk OCMW. Echter, na afloop bleek dat sommige OCMW’s de instructies verkeerdelijk hadden begrepen of 
wegens tijdsgebrek de oefening niet (volledig) hadden kunnen maken.  Hoewel de resultaten hieronder niet gebaseerd zijn op alle 
deelnemende OCMW’s, hebben we toch voldoende informatie ontvangen om enkele uitspraken te kunnen doen over de 
administratieve draaglast die het gebruik van REMI met zich meebrengt.  
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respondenten die de instructies van werkpakket 3 goed opvolgden) de tijd berekend die een 
fictieve volledige procedure met REMI in beslag zou nemen. Meestal is het verschil met de 
huidige procedure dat alle of een deel van de ‘invoeren van gegevens in softwarepakket’-stappen 
van de huidige procedure worden vervangen door het aanmaken van een dossier in REMI. In 
Tabel 5 worden de resultaten van deze tijdsregistratie weergegeven. 

Tabel 5: Overzicht van de geregistreerde tijd 

Dossier 

Totale tijd 
voor een 

dossier met 
de huidige 
procedure 

Tijd voor het aanmaken 
dossier in REMI 

Totale tijd voor een 
dossier met de fictieve 

REMI procedure 

Huidige procedure 
vs. fictieve REMI 

procedure 

1 115 30 / / 

2 47 25 60 13 

3 115 25   / 

4 77 / / / 

5 96 25 98 2 

6 108 10 / / 

7 200 10   / 

8 90 10 80 -10 

9 163 10 153 -10 

10 155 15 / / 

11 165 16 / / 

12 173 19 / / 

13 151 16 / / 

14 203 22 / / 

15 110 15 107 -3 

16 122 15 112 -10 

17 120 15 105 -15 

18 180 23 173 -7 

19 106 9 106 0 

20 188 9 / / 

21 217 13 / / 

22 50 18 50 0 

23 63 14 63 0 

24 130 / / / 

25 90 / / / 

26 65 15 / / 

  Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

  126,88 16,48 100,64 -3,64 

 

De tabel geeft aan dat de verwerking van een nieuw dossier, volgens de huidige procedure die 
binnen de OCMW’s wordt gevolgd, gemiddeld 127 minuten of 2 uur en 7 minuten tijd in beslag 
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neemt. Het aanmaken van een nieuw dossier in de webapplicatie REMI vereist gemiddeld 16 
minuten en 30 seconden. Wanneer we de stappen uit de huidige procedure overnemen die ook 
nodig zouden zijn wanneer REMI zou worden gebruikt en deze combineren met de tijd nodig 
voor het invoeren van de gegevens in de webapplicatie, levert dit de tijd op die nodig is voor de 
fictieve REMI-procedure. Uit bovenstaande analyse leiden we af dat we daarvoor gemiddeld 101 
minuten, of 1 uur en 41 minuten zouden nodig hebben. 

Een meer correcte vergelijking echter bestaat erin wanneer we enkel de dossiers vergelijken die 
beschikken over zowel een tijdsregistratie voor de normale procedure als voor de ‘fictieve’ 
REMI-procedure. Voor de normale procedure zien we dat het gemiddelde in dat geval ligt op 
ongeveer 104 minuten, wat dus een tijdswinst oplevert van 4 minuten in het voordeel van de 
fictieve REMI-procedure. 

Een kleine kanttekening past echter wel bij deze resultaten: de gegevens zijn duidelijk niet 
representatief: noch op het niveau van de OCMW’s, noch voor de dossiers. We baseren ons 
bovendien op een inschatting van de maatschappelijk werkers, eerder dan op objectieve 
kwantitatieve gegevens. Bovendien heeft een aantal maatschappelijk werkers niet in detail 
aangegeven welke stappen van de huidige procedure ook moeten worden gevolgd als REMI zou 
worden ingevoerd, maar zich uitsluitend beperkt tot het noteren van de tijd die het kost om een 
dossier in REMI aan te maken. Aangezien we uit deze gegevens niet kunnen afleiden hoe de 
‘fictieve’ procedure eruit zou zien of hoelang deze zou duren, moeten we deze dossiers als 
ontbrekende gegevens beschouwen. Vandaar dat het tijdsverschil tussen de huidige procedure 
en fictieve REMI procedure slechts berekend kon worden voor 11 dossiers. 

Wat het verschil tussen de huidige en de fictieve REMI-procedure betreft, lijken de 
maatschappelijk werkers vooral te denken dat REMI hun huidige computersysteem zou 
vervangen. Ze hebben hierbij wel enkele bedenkingen: zo is het moeilijk om bepaalde 
uitgavenposten die niet ‘regelmatig’ terugkeren op te nemen. Sommige maatschappelijk werkers 
gaven bovendien aan dat REMI maar een deel van het huidig gebruikte softwarepakket zou 
vervangen omdat de maatschappelijk werkers nog bijkomende notities moeten toevoegen om 
het dossier te kunnen voltooien. Daarom voegden sommige maatschappelijk werkers in hun 
‘fictieve’ procedure ook nog een stap toe waarin een verslag werd opgesteld, waarbij een deel 
‘registratie van financiële en familiale gegevens’ werd vervangen door REMI. 

Andere maatschappelijk werkers geven aan dat de codering van de gegevens in REMI meestal 
snel kan gaan, zodra alle benodigde informatie is verzameld. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
REMI, in tegenstelling tot de meeste huidig gangbare procedures, weinig tekstinput vereist, wat 
kan verklaren waarom REMI sneller is. 

De maatschappelijk werkers merkten ook op dat het opstellen van een volledig dossier voor het 
aanvragen aan aanvullende steun niet enkel bestaat uit het invoeren van gegevens in hun 
huidige computersysteem maar ook heel wat schrijf- en redactiewerk omvat om te komen tot 
helder verslag. De onderstaande Tabel 6 toont de tijd die nodig is voor het opstellen van een 
verslag en de tijd die nodig is om gegevens te coderen in REMI. 
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Tabel 6: Verschil tussen de tijd nodig voor het opstellen van een verslag en de tijd nodig om 
gegevens te coderen in REMI 

Dossier 
Opstellen van een 

verslag 
Invoeren in 

REMI 

Invoeren in REMI vs 
opstellen van een 

verslag 

1 40 30 -10 

2 12 25 13 

3 / 25 / 

4 17 / / 

5 23 25 2 

6 30 10 -20 

7 45 10 -35 

8 25 10 -15 

9 25 10 -15 

10 35 15 -20 

11 37 16 -21 

12 29 19 -10 

13 37 16 -21 

14 47 22 -25 

15 35 15 -20 

16 45 15 -30 

17 45 15 -30 

18 65 23 -42 

19 38 9 -29 

20 45 9 -36 

21 40 13 -27 

22 18 18 0 

23 14 14 0 

24 60 / / 

25 45 / / 
26 20 15 -5 

  Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

  34,88 16,48 -18,00 

 

In deze tabel zien we dat, voor de dossiers waarvoor resultaten beschikbaar zijn, een verslag 
opstellen gemiddeld 35 minuten in beslag neemt. De codering van de gegevens in de 
webapplicatie REMI duurt gemiddeld 16 minuten en 30 seconden. Het verschil tussen de tijd 
nodig voor het opstellen van een verslag en het invoeren van de gegevens in REMI bedraagt 
gemiddeld 18 minuten.10 

                                           

10 Ontbrekende gegevens hadden een aanzienlijke invloed op het gemiddelde verschil tussen het opstellen van een verslag en de 
codering in REMI. Het verschil van 18 minuten is dan ook niet het verschil tussen de gemiddelde tijd die nodig is voor het opstellen 
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Deze 18 minuten kunnen worden gebruikt door de maatschappelijk werkers om aantekeningen 
over de cliënt te schrijven, zodat de raadsleden gemakkelijker de situatie en de aard van het 
verzoek kunnen beoordelen. De maatschappelijk werker kan ook aangeven welke 
administratieve zaken al aangepakt werden om de cliënt te helpen, en deze zaken op te slaan. 

Daarnaast konden de maatschappelijk werkers aangeven welke administratieve taken zij 
ondernamen om in te spelen op de hulpvraag van de cliënt, en hoe zij de gegevens hiervan 
bijhielden. Zo vinden we in de tijdsregistratie volgende taken terug:  

• Een brief versturen naar een advocaat 
• Telefonisch contact met een logopedist 
• Telefonisch contact met een arts 
• Telefonisch contact met een verpleegkundige dienst 
• Uitvoering van een betaling 
• Telefonisch contact met een ander OCMW waar de cliënt eerder aangemeld was  
• Telefonisch contact met de gemeentelijke afdeling die zich bezighoudt met de regularisatie van 

vreemdelingen om te weten wat de status van de procedure van de cliënt is 
• Overleg over het dossier met het hoofd van de sociale dienst 
• Onderhandelen over dringende hulp bij de verantwoordelijken sociale dienst 
• Telefonisch contact met de RVA en de vakbond 
• Telefonisch contact met RKW 
• Huisbezoek 
• Administratie om een bankrekening te openen voor een huurwaarborg of een schuldenregeling  
• Een fax verzenden naar de elektriciteitsleverancier 
• Tweede huisbezoek wanneer er getwijfeld wordt over echtheid van domicilie 
• Telefonisch contact met HVW, vakbond, huisvestingsmaatschappij  
• Gesprek met cliënt 
• Tweede individueel gesprek 
• Bijkomend gesprek 

4.2.2 Veranderingen zoals aangegeven door de maatschappelijk werkers 

We hebben een aantal opmerkingen verzameld over mogelijke veranderingen aan de huidige 
procedure die geassocieerd zouden zijn met het invoeren en gebruik van REMI. Het meest wordt 
aangegeven dat, behalve het vervangen van het huidige softwarepakket door REMI, de andere 
stappen uit de huidige procedure ongewijzigd zouden blijven. Zoals hierboven vermeld denken 
sommige maatschappelijk werkers echter dat REMI slechts een deel van het huidige 
softwarepakket zou kunnen vervangen. Zo beschikt REMI inderdaad niet over de mogelijkheid 
om tekst toe te voegen aan een rapport of verslag, het zou echter wel de codering van familiale 
en financiële gegevens in het huidige computersysteem kunnen vervangen. 

 

                                                                                                                                    

van het verslag en de gemiddelde codering van gegevens in REMI, maar het gemiddelde van de verschillen voor de individuele 
dossiers. 
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4.2.3 Samenvatting  

De tijd voor de verschillende individuele stappen in de huidige procedure werd samengevoegd 
tot de totale tijd die volgens de huidige procedure nodig is om een dossier te behandelen. Voor 
de totale groep dossiers is dit gemiddeld 127 minuten. De gemiddelde tijd die nodig is om deze 
dossiers in te voeren in REMI is 16 minuten en 30 seconden. Als we de volledige fictieve REMI-
procedure bekijken (op basis van de beschikbare informatie) zien we dat in vergelijking met de 
totale huidige procedure, een gemiddeld dossier met REMI ongeveer 101 minuten in beslag zou 
nemen, wat een besparing oplevert van 4 minuten. Het is belangrijk in gedachten te houden dat 
deze gegevens niet representatief zijn voor de situatie van de Belgische OCMW’s of OCMW-
cliënten. Toch suggereren de resultaten een kleine tijdwinst bij het gebruik van REMI.  

Sommige maatschappelijk werkers gaven aan dat het invoeren van gegevens in REMI sneller is 
dan de codering van dezelfde gegevens in het huidige informaticasysteem van het OCMW, vooral 
omdat REMI weinig tekstinput vraagt waarin bijvoorbeeld de vraag naar bijkomende steun 
verduidelijkt en verantwoord wordt. Daarom vergeleken we ook de tijd nodig voor het schrijven 
van een verslag met de tijd die nodig is om gegevens te coderen in REMI. De resultaten geven 
aan dat maatschappelijk werkers gemiddeld 35 minuten nodig hebben om een verslag te 
schrijven, wat in vergelijking met de 16 minuten en 30 seconden die het duurt om de gegevens 
in REMI in te voeren, uiteindelijk leidt tot een verschil van 18 minuten. Deze beschikbare tijd die 
vrijkomt door het invoeren van de gegevens in REMI kan de maatschappelijk werker gebruiken 
om een begeleidende tekst te schrijven bij het ‘rapport’ dat door REMI wordt afgeleverd, om 
bijvoorbeeld de context van de vraag naar aanvullende steun te schetsen en te kaderen voor de 
raadsleden. 

Gezien de kleine tijdswinst die de fictieve REMI-procedure lijkt op te leveren in vergelijking met 
de huidige procedure en de tijd die vrijkomt om een verslag op te stellen, lijkt het dat het 
invoeren van REMI in de werking van OCMW’s geen bijkomende administratieve belasting in 
termen van tijd zou opleveren. 

4.3 Resultaten: tweede doelstelling 

4.3.1 Extra informatie die door REMI gevraagd wordt 

Bij het aanmaken van een dossier in REMI werden de maatschappelijk werkers ook gevraagd 
welke informatie in REMI moet worden ingevoerd en waarover zij op dit moment niet 
beschikken omdat deze informatie binnen de huidige procedure niet bevraagd of verzameld 
wordt. Voor dit soort ontbrekende gegevens moet de maatschappelijk werker ook aangeven of 
deze informatie "altijd" vaak "," zelden "of" nooit” gevraagd wordt aan de cliënten. 

Voor sommige informatie die REMI bevraagd maar ontbreekt in de bestudeerde dossiers geven 
de maatschappelijk werkers aan dat dit doorgaans wel bevraagd wordt. De btreffende 
informatie ontbreekt omdat de maatschappelijk werker meent dat deze irrelevant is voor dat 
specifieke dossier, bijvoorbeeld autokosten voor een cliënt met een handicap die autorijden 
vrijwel onmogelijk maakt.  

Merk ook op dat in sommige OCMW’s de maatschappelijk werkers vragen dat cliënten, die een 
aanvraag aanvulleden steun doen, een aantal schriftelijke documenten ter beschikking te stellen 
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waarin men de kosten van bepaalde uitgaveposten kan nakijken. De maatschappelijk werker 
beschikt echter meestal niet over een volledige lijst van alle uitgaven maar volgt een 
systematische overzicht van bepaalde uitgaven, zoals huur, energiekosten, kosten van een 
internetverbinding, schulden, uitstaande kredieten, etc. Dit wordt dan vaak mondeling 
aangevuld met andere uitgaven, maar dat maakt wel dat sommige minder courante 
uitgavenposten zoals brandverzekering, vakbondscontributie, familiale verzekering, en 
bankkosten over het hoofd kunnen worden gezien. 

In onderstaande Tabel 7 wordt weergegeven welke de meest frequente bijkomende informatie 
is die door REMI gevraagd wordt maar niet in de dossiers, verwerkt volgens de huidige 
procedure, beschikbaar is. 

Tabel 7: Aantal keer dat de gevraagde informatie in REMI niet werd ingevuld door de 
maatschappelijk werkers 

 Frequentie   Frequentie 

Provinciebelasting 17  Internetkosten 4 

Brandverzekering 14  Autoverzekering 3 

Familiale verzekering 13  Mutualiteitsbijdrage 3 

Zorgverzekering 11  Huur garage 3 

Hospitalisatieverzekering  10  Fiscale bijdrage 3 

Technische controle auto 10 
 

Kosten 
schoolbenodigdheden 

3 

Autoherstellingen 9  Inschrijvingsgeld school 3 

Verplaatsingskosten 9 
 

Kosten hout voor 
verwarming 

3 

Bankkosten 8  Telefoon kosten 2 

Auto-onderhoud 7  Energiekosten 2 

Schoolkosten 7  Schulden 2 

Remgeld 6  Andere inkomsten  1 

Kabeltelevisie 6  Alimentatie 1 

Extra uitgaven gezondheid 6  Studiebeurs 1 

Vakbondsbijdrage 6  Kinderopvang 1 

Vervoer (trein, bus) 6  Sparen 1 

Crisisbelasting 6  Kosten Water 1 

Belasting op in 
verkeerstelling 

5 
 

Kosten Electriciteit  1 

Afbetaling 5  Kosten Aardgas 1 

Tuin aanwezig 5  Kosten Mazout 1 

 

We zien dat de informatie over de provinciebelasting in 17 van de 35 dossiers ontbreekt. 
Daarnaast zien we ook dat er in een groot aantal dossiers geen informatie zit over de 
brandverzekering (14), familiale verzekering (13), ziekteverzekering,(11), technische controle 
van de auto (10) en hospitalisatieverzekering (10).  
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De tabel hieronder geeft de ontbrekende gegevens meer gedetailleerd weer, verdeeld volgens de 
mate waarin deze gegevens volgens de maatschappelijk werkers aan de cliënten bevraagd 
worden (nooit, zelden, soms, altijd). 

Tabel 8: Hoe vaak vraagt een maatschappelijk werker informatie aan een cliënt over deze 
invulvelden van REMI 

Ontbrekende gegevens Nooit % Zelden % Soms % Altijd % 

Remgeld         5 83,33 1 16,67 

Provinciebelasting 3 17,65 9 52,94 1 5,88 4 23,53 

Brandverzekering 3 21,43 6 42,86 2 14,29 3 21,43 

Ziekteverzekering 4 36,36 3 27,27 2 18,18 2 18,18 

Familiale verzekering 3 23,08 4 30,77 3 23,08 3 23,08 

Hospitalisatieverzekering 4 40 2 20 2 20 2 20 

Telefoonkosten         2 100     

Kabeltelevisie     4 66,67 1 16,67 1 16,67 

Internet kosten         3 75 1 25 

Extra uitgaven gezondheid 1 16,67 5 83,33         

Auto onderhoud 2 28,57 3 42,86 2 28,57     

Auto herstellingen  3 33,33 3 33,33 3 33,33     

Autoverzekering     2 66,67     1 33,33 

Belasting op 
inverkeerstelling 

    3 60     2 40 

Technische controle auto 5 50 5 50         

Vakbondsbijdrage 1 16,67 2 33,33 2 33,33 1 16,67 

Bankkosten 4 50     1 12,5 3 37,5 

Schoolkosten         6 85,71 1 14,29 

Verplaatsingskosten 1 11,11 2 22,22 4 44,44 2 22,22 

Mutualiteitsbijdrage         2 66,67 1 33,33 

Alimentatie         1 100     

Energiekosten         1 50 1 50 

Schulden         1 50 1 50 

Afbetalingen         1 50 4 50 

Huur garage 1 33,33 1 33,33 1 33,33     

Vervoer (trein, bus)         5 83,33 1 16,67 

Fiscale bijdrage     1 33,33 2 66,67     

Tuin aanwezig 2 40 3 60         

Studiebeurs         1 100     

Kosten 
schoolbenodigdheden 

1 33,33 1 33,33 1 33,33     

Inschrijvingsgeld school 1 33,33 2 66,67         

Houtkosten      1 33,33 2 66,67     

Kinderopvang         1 100     

Crisisbelasting 5 83,33 1 16,67         
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Sparen         1 100     

Kosten water         1 100     

Kosten elektriciteit             1 100 

Kosten gas             1 100 

Kosten mazout             1 100 

         
 

Eerder zagen we reeds dat de meest frequent ‘ontbrekende’ informatie deze rond 
provinciebelasting is. Dankzij de tabel hierboven kunnen we ook zien dat dit in ongeveer 70% 
van de gevallen niet of zelden gevraagd wordt, terwijl het in 24% van de gevallen altijd gevraagd 
wordt.  In vergelijking hiermee zien we dat informatie rond familiale verzekering (waarvan in 14 
dossiers informatie ontbrak) in ongeveer de helft van de gevallen niet of zelden gevraagd wordt 
door de maatschappelijk werkers.  

Dankzij deze tabel kunnen we zien dat sommige gegevens die in REMI worden gevraagd en in de 
huidige dossiers ontbreken, op dit moment maar zelden of niet worden bevraagd door de 
maatschappelijk werkers. Het gaat dan onder andere over de aanwezigheid van een tuin, de 
kosten van technische controle van een auto, crisisbelasting (enkel in Vlaanderen), 
inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs en extra uitgaven voor gezondheid (kledij, voeding, 
mobiliteit, …). 

4.3.2 Werkbelasting en het verzamelen van de ontbrekende gegevens  

Dankzij de voorliggende resultaten konden we constateren dat bepaalde gegevens ontbraken 
wanneer maatschappelijk werkers hun dossiers, die opgesteld waren in de huidig gangbare 
procedure, in REMI invoerden. De resultaten zijn echter niet uniform, waarbij sommige 
maatschappelijk werkers aangeven bepaalde gegevens zelden of nooit te vragen zien we dat 
andere maatschappelijk werkers dit soms of altijd blijken te bevragen. Er zijn vijf zaken die 
zelden tot nooit lijken gevraagd te worden in de huidige procedure. Hierbij trachten we tot een 
antwoord te komen op de vraag hoe moeilijk het zou zijn voor de maatschappelijk werkers om 
deze informatie te verkrijgen. 

 Aanwezigheid van een tuin 

Dit kan gemakkelijk worden gevraagd tijdens een gesprek met de cliënt 

 Technische controle van een auto 

De kosten van een autokeuring vormen een jaarlijkse uitgave. Deze uitgave dient echter enkel in 
REMI te worden ingevoerd als de persoon deze kosten ook effectief heeft. De hoogte hiervan kan 
gemakkelijk worden achterhaald in een gesprek met de cliënt, of door een telefoontje naar de 
dienst die de keuringen uitvoert. Als er sprake is van een afbetalingsplan kunnen deze kosten als 
maandelijkse uitgaven worden gecodeerd. 
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 Crisisbelasting 

De crisisbelasting wordt in sommige gemeenten (vaak als tijdelijke maatregel) geheven – het 
betreft hier dan vaak een vast bedrag per gezinssituatie. In zoverre dit in de eigen gemeente van 
toepassing is zouden de maatschappelijk werkers deze informatie gemakkelijk zelf moeten 
kunnen aanvullen.  

 Inschrijvingsgeld onderwijs 

In Vlaanderen bestaat in het kleuter- en lager onderwijs de “maximumfactuur”, die strikt 
afbakent welke de netto maximumbedragen zijn die scholen aan ouders kunnen vragen. Deze 
bedragen zijn ook in REMI opgenomen en kunnen als richtlijn worden gehanteerd door de 
maatschappelijk werkers in Vlaanderen. 

In de Franstalige Gemeenschap bestaat er echter een sterke variatie in inschrijvingsgeld en 
schoolkosten, ondanks de vele initiatieven die werden gelanceerd met de bedoeling het kleuter-, 
basis en secondair onderwijs zoveel mogelijk gratis te organiseren (Van Thielen & al., 2011). 

Om informatie te verkrijgen inzake het inschrijvingsgeld voor het onderwijs kan de 
maatschappelijk werker in Wallonië en Brussel ofwel de cliënt zelf raadplegen ofwel de 
schoolinstelling telefonisch om deze informatie vragen.  

 Extra uitgaven gezondheid  

De ‘extra uitgaven gezondheid’ in REMI betreffen kosten die geassocieerd zijn met een specifieke 
gezondheidstoestand. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van een rolstoel voor een persoon 
met een handicap, om een zwangere vrouw die zwangerschapskledij nodig heeft, om iemand die 
om gezondheidsredenen een bepaald dieet moet volgen met specifieke producten (glutenvrij, 
diabetes, …), etc. De maatschappelijk werker kan in een individueel gesprek met de cliënt 
proberen zicht te krijgen op deze specifieke aspecten uit het leven van de cliënt en op basis 
hiervan, door gerichte vragen, een inschatting krijgen in de aanpassingen die voor deze persoon 
nodig zijn en de invloed hiervan op het vereiste budget. 

 

4.3.3 Samenvatting 

Wat betreft de extra informatie die gevraagd wordt in REMI, vonden we dat maatschappelijk 
werkers over vijf zaken zelden of nooit informatie verzamelen wanneer ze hun normale 
procedure volgen. Twee van de vijf ontbrekende gegevens kunnen  op eenvoudige wijze worden 
verzameld tijdens individuele gesprekken met de cliënten, met name het al dan niet hebben van 
een tuin en mogelijke extra kosten die gepaard gaan met een zeer specifieke situatie. De kosten 
van de technische keuring van een auto kan ofwel worden bevraagd tijdens een gesprek met de 
cliënt ofwel per telefoon als de cliënt het exacte bedrag niet kent. De kosten van het inschrijven 
van een kind in een school gelden enkel voor de OCMW’s in Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Deze gegevens kunnen worden verzameld tijdens een gesprek met de 
cliënt of via contact met de school door de maatschappelijk werker. 
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We zien dus dat de administratieve belasting in termen van het verzamelen van extra informatie, 
die nodig zou zijn om REMI volledig in te vullen, vooral zou neerkomen op het stellen van 
bijkomende vragen in de gesprekken met cliënten en het telefonisch contacteren van bepaalde 
instellingen (bv. school). Als we echter kijken naar de administratieve procedure zoals deze op 
dit moment gangbaar is (eerste luik van dit werkpakket) dan blijkt dat het gebruikelijk is dat de 
maatschappelijk werkers (telefonisch) contact opnemen met zowel de cliënt als allerhande 
externe instellingen zoals RVA, VDAB, RKW, enz. 

Als we dus uitspraken willen doen over de extra administratieve belasting die gepaard gaat met 
het gebruik van REMI in termen van het verzamelen van bijkomende informatie en eventueel 
extra papierwerk, lijkt het erop dat het invoeren van REMI niet zou leiden tot een betekenisvolle 
bijkomende administratieve belasting. 

4.4 Conclusie 

Op basis van dit derde werkpakket kunnen we stellen dat het gebruik van REMI in de OCMW’s 
niet zal leiden tot een bijkomende administratieve belasting voor de maatschappelijk werkers. 
De tijd voor de verschillende individuele stappen in de huidige procedure werd samengevoegd 
tot de totale tijd die volgens de huidige procedure nodig is om een dossier te behandelen. Voor 
de totale groep dossiers is dit gemiddeld 127 minuten. De gemiddelde tijd die nodig is om deze 
dossiers in te voeren in REMI is 16 minuten en 30 seconden. Als we de volledige fictieve REMI-
procedure bekijken (op basis van de beschikbare informatie) zien we dat in vergelijking met de 
totale huidige procedure, een gemiddeld dossier met REMI ongeveer 101 minuten in beslag zou 
nemen, wat een besparing oplevert van 4 minuten. Het is belangrijk in gedachten te houden dat 
deze gegevens niet representatief zijn voor de situatie van de Belgische OCMW’s of OCMW-
cliënten. Toch suggereren de resultaten een kleine tijdwinst bij het gebruik van REMI.  

Wat betreft de extra informatie die gevraagd wordt in REMI, vonden we dat maatschappelijk 
werkers over vijf zaken zelden of nooit informatie verzamelen wanneer ze hun normale 
procedure volgen. Twee van de vijf ontbrekende gegevens kunnen  op eenvoudige wijze worden 
verzameld tijdens individuele gesprekken met de cliënten, met name het al dan niet hebben van 
een tuin en mogelijke extra kosten die gepaard gaan met een zeer specifieke situatie. De kosten 
van de technische keuring van een auto kan ofwel worden bevraagd tijdens een gesprek met de 
cliënt ofwel per telefoon als de cliënt het exacte bedrag niet kent. De kosten van het inschrijven 
van een kind in een school gelden enkel voor de OCMW’s in Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Deze gegevens kunnen worden verzameld tijdens een gesprek met de 
cliënt of via contact met de school door de maatschappelijk werker. 

Bovendien vragen maatschappelijk werkers op dit moment vaak al informatie vragen aan de 
cliënt over zijn/haar uitgavenpatroon. Een systematische bevraging van deze gegevens, 
gekoppeld aan een vertrouwd gebruik van REMI kan bijkomende tijd doen winnen. Indien de 
informatie die REMI vraagt, onvindbaar is, kan de maatschappelijk werkers steeds een beroep 
doen op de referentiebudgetten, hiermee het minimum garanderend nodig om menswaardig te 
kunnen leven. 
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5 Werkpakket 4: effectiviteit van de referentiebudgetten 
als begeleidingsinstrument voor cliënten en 
maatschappelijk werkers 

5.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode 

In werkpakket 4 hebben we via een interventiestudie nagegaan in welke mate het gebruik van 
REMI als educatief instrument cliënten, maatschappelijk werkers en raadsleden kan versterken 
bij respectievelijk het beheren van hun budget, het beoordelen van de leefsituaties en het voeren 
van een inclusief lokaal sociaal beleid.  

Concreet werden er telkens twee vragenlijsten afgenomen bij de OCMW-raadsleden en de 
betrokken maatschappelijk werkers: een voorafgaand aan het onderzoek (en vóór de 
kennismaking met de referentiebudgetten en REMI) en een na afloop van het onderzoeksproject. 
De vragenlijsten voor de maatschappelijk werkers peilden naar de mate van empowerment en 
de ervaren effectiviteit van de begeleiding. De vragenlijsten van de raadsleden peilden naar de 
mate waarin de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen en de bijhorende 
webapplicatie ondersteunend kunnen werken voor het nemen van beslissingen die verband 
houden met het garanderen van het recht op maatschappelijke dienstverlening (dat “eenieder in 
de mogelijkheid wil stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” 
art. 1 OCMW-wet). Voorafgaand aan de bespreking van de resultaten verder in dit hoofdstuk, 
staan we stil bij wat we wilden meten met de vragenlijsten. 

De deelnemende OCMW’s werden gevraagd om zes cliënten te selecteren om deel te nemen aan 
dit werkpakket. Er werd voor geopteerd om OCMW’s niet te verplichten om aanvullende 
financiële steun (AFS) toe te kennen volgens REMI maar vooral om de educatieve waarde van 
het instrument te toetsen. Daarom werd ervoor gekozen om REMI voor te stellen aan de 
deelnemende OCMW’s als een werkinstrument dat enerzijds een referentiepunt kan vormen bij 
het toekennen van aanvullende steun, maar anderzijds gebruikt kan worden in de begeleiding 
van de cliënt. De stuurgroep besliste dan ook om in het vierde werkpakket voornamelijk te 
focussen op de effectiviteit van het hanteren van referentiebedragen in de (individuele) 
begeleiding van cliënten. Om deze effectiviteit te meten werden voorafgaand aan de individuele 
begeleiding en na afloop van vier sessies, aan de cliënten vragenlijsten voorgelegd waarin 
gepeild werd naar een aantal (financiële) uitkomsten. 

Om maatschappelijk werkers bij te staan in de individuele begeleiding ontwikkelden we een 
draaiboek (zie 
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Bijlage 2: Draaiboek individuele begeleiding voor meer informatie) op basis van bevindingen 
uit een eerder onderzoek naar effectief budgetmanagement (Brodala, Dirickx & Storms, 2011).11 
In dit draaiboek geven we aan hoe REMI kan worden gebruikt in de individuele begeleiding met 
het oog op het versterken van de competenties van de cliënten in functie van het zelfstandig en 
duurzaam beheren van het eigen budget. Om duurzame gedragsverandering mogelijk te maken, 
is het essentieel dat de begeleiding wordt aangepast aan de fase van gereedheid waarin de cliënt 
zich bevindt volgens het door Prochaska, DiClemente & Norcross (1992) ontwikkelde 
transtheoretische model van gedragsverandering.  We gaven in het draaiboek dan ook aan hoe 
maatschappelijk werkers deze fasen kunnen herkennen. Opdat gemotiveerde cliënten echter in 
staat zouden zijn duurzaam hun eigen budget te blijven beheren, is zelfcontrole zeer belangrijk. 
We namen in het draaiboek daarom enkele zelfcontroletechnieken op zoals: werken met 
mentale rekeningen en het formuleren van lange termijndoelen, deadlines en implementatie-
intenties.  

In de praktijk is de nadruk echter vooral komen te liggen op de individuele begeleiding en het 
aanleren van zelfcontroletechnieken en minder op het hanteren van REMI. De verklaring ligt 
hiervoor bij de bekommernissen van de maatschappelijk werkers om te werken met 
referentiebedragen die cliënten veelal niet ter beschikking hebben. Enkele van de 
maatschappelijke werkers hebben desondanks toch een referentiebedrag berekend voor, en 
indien mogelijk, besproken met hun cliënten.  

 
Voor de selectie van de cliënten werden aan de OCMW’s volgende richtlijnen meegegeven: 

- de Nederlandse taal voldoende machtig zijn; 
- minimale competenties om geld te beheren: lezen, schrijven en rekenen; 
- geen (acute) verslavingsproblematiek; 
- een budget ter beschikking hebben dat toelaat om het geld anders te besteden; 
- nog vooruitgang kunnen boeken wat het beheren van het eigen budget betreft.  

 

5.2 Voor- en nameting: analyse van de cliëntgegevens 

In deze paragraaf presenteren we de gegevens die we verzamelden via de vragenlijsten die door 
de cliënten werden ingevuld. Ook zij kregen op twee meetmomenten een vragenlijst 
voorgeschoteld: een voor de individuele begeleiding van start ging en een na afloop ervan. 
Tussen voor- en nameting zaten gemiddeld drie maanden, de werkelijke begeleiding verliep 
over een periode van een tweetal maanden.  

Vooreerst staan we stil bij het profiel van de cliënten die deelnamen aan het onderzoek. 
Hiervoor baseren we ons op de gegevens uit het eerste meetmoment. In tweede instantie 
presenteren we de resultaten uit de nameting (dus nadat de interventie plaatsvond) en gaan we 
na of er zich veranderingen hebben voorgedaan.  

                                           

11 Brodala, J., Dirickx, E.  & Storms, B. (2011), Effectief budgetmanagement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering?, 
Werkpakket 4: Eerste aanzet tot draaiboek vorming, Geel: Katholieke Hogeschool Kempen 
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5.2.1 Profiel van cliënten die deelnamen aan het onderzoek 

 In Tabel 9 worden de belangrijkste kenmerken van de cliënten die deelnamen aan de 
individuele begeleiding in het vierde werkpakket van het onderzoeksproject 
gepresenteerd. 59 cliënten startten met hun maatschappelijk werker de begeleiding op 
en vulden de voormeting in, uiteindelijk ontvingen we van 50 cliënten een nameting. 
Gaandeweg haakten enkele cliënten af (bijvoorbeeld door een verhuis naar een andere 
gemeente of door familiale of relationele problemen). Naast deze uitval werden we ook 
geconfronteerd met enkele cliënten die, om diverse redenen, geen nameting invulden 
(opname ziekenhuis, laattijdige respons…).  

Om een beeld te schetsen van het profiel van de cliënten die deelnamen aan het onderzoek 
gebruiken we enkel de gegevens uit de voormeting daar deze groep groter is dan de groep 
deelnemers uit de nameting.  

Tabel 9: Overzicht belangrijkste demografische gegevens van de cliënten in de voormeting 

 Voormeting Missing 

N 59  

Aandeel mannen 32% 0 

Leeftijd  42,53 1 
Standaardafwijking leeftijd 12,60  

Aandeel cliënten met kinderen 36% 4 

Aandeel cliënten met inwonende partner 6,80% 15 

Opleiding: hoogst behaalde diploma  14 
 Aandeel cliënten dat hoger onderwijs volgde 11,10%  
Aandeel cliënten dat hoger middelbaar volgde 33,30%  
Aandeel cliënten dat lager onderwijs en lager middelbaar volgde 55,60%  

Activiteit  6 
Aandeel cliënten dat als voltijdse werknemer werkt 5,66%  
Aandeel cliënten dat als deeltijds werknemer werkt 7,55%  
Aandeel cliënten dat werkloos is 20,75%  
Aandeel cliënten dat gepensioneerd is 7,55%  
Aandeel cliënten dat arbeidsongeschikt is 33,96%  
Aandeel cliënten dat leefloongerechtigd is 13,21%  
Aandeel cliënten dat niet actief is (doet het huishouden) 11,32%  

Aantal jaren dat cliënt al beroep doet op het OCMW (+SD) 6,73  9 
Standaardafwijking aantal jaren beroep doen op OCMW 7,76  

 

Uit de bovenstaande tabel kunnen we opmaken dat 32% van de deelnemende cliënten van het 
mannelijk geslacht is en 68% van het vrouwelijke. Gemiddeld waren de deelnemers 42,53 jaar 
oud en deden ze gemiddeld 6,73 jaar een beroep op het OCMW. Van de deelnemende cliënten 
had 36% kinderen en 6,8% woont samen met een partner. Meer dan de helft van de cliënten 
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heeft maximaal een diploma van het lager onderwijs of het lager middelbaar onderwijs 
(55,60%), een derde van de deelnemers beschikt over een diploma van het hoger middelbaar 
onderwijs (33,30%) en tot slot zien we dat 11,10% van de deelnemers een diploma van het 
hoger onderwijs heeft behaald. Iets meer dan de helft van de deelnemers is arbeidsongeschikt 
(33,96%) of werkloos (20,75%). Een kleinere groep is leefloongerechtigd (13,21%), is niet actief 
(11,32%) of werkt als voltijdse (5,66%) of deeltijdse (7,55%) werknemer.  7,55% van de 
deelnemers is gepensioneerd.  

Aan de maatschappelijk werkers van de cliënten werden enkele vragen voorgelegd om zicht te 
krijgen op de schuldsituatie van de deelnemers. In Bijlagetabel 1 wordt deze oefening 
uitgesplitst naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest.  

 

Tabel 10: Overzicht schuldsituatie 

N 53  

Geen schulden 16 30,20% 

Schulden 37 69,80% 

Schulden, maar niet in collectieve schuldenregeling 30 56,60% 

Schulden, en in collectieve schuldenregeling 7 13,20% 

 

Omdat de gezondheidstoestand van de cliënten of hun gezinsleden vaak een sterk belastende 
factor is die (mee) bepalend kan zijn voor de financiële gezondheid van het gezin werd ook 
bevraagd hoe de eigen gezondheid en die van gezinsleden in het algemeen is. 

Iets meer dan een kwart van de cliënten geeft in de voormeting aan dat hun gezondheid slecht 
tot zeer slecht is (zie Tabel 11). Daarnaast geeft 53% van de cliënten in de voormeting aan dat er 
in het gezin daarnaast ten minste een persoon aanwezig is met een slechte gezondheid (al is het 
niet steeds duidelijk of die effectief inwonend is of niet). Als we de cliënten die zelf een slechte 
tot zeer slechte gezondheid hebben combineren met de gegevens van de gezinsleden, valt op dat 
in de voormeting 65% van de gezinnen ten minste één lid (ofwel de cliënt zelf, ofwel een of 
meerdere gezinsleden) met een slechte gezondheid telt. 

Tabel 11: Inschatting eigen gezondheidstoestand 

  Voormeting Nameting 

 N % N % 

N 58  47  

Zeer goed 5 8,62% 4 8,50% 

Goed 13 22,41% 13 27,70% 

Gaat wel (redelijk) 25 43,10% 20 42,60% 

Slecht 13 22,41% 8 17,00% 

Zeer slecht 2 3,45% 2 4,30% 
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Bijlagetabel 6 geeft nog een overzicht van de gezondheidstoestand per regio en Bijlagetabel 7 
bekijkt of er een verband is met het al dan niet hebben van schulden. 

Een meerderheid van de cliënten rapporteert op beide meetmomenten dat er zich in hun leven 
de afgelopen maanden belangrijke veranderingen hebben voorgedaan. Veruit de meest 
voorkomende verandering blijkt deze in de gezondheidstoestand (van zichzelf of van een van de 
gezinsleden), gevolgd door wijzigingen in de gezinssamenstelling. Dit wijst erop dat de meeste 
van de cliënten die deelnamen aan de individuele begeleiding zich in een vrij turbulente periode 
in hun leven bevinden en zelf weinig stabiliteit lijken te ervaren. 

 

 

Tabel 12: Gerapporteerde veranderingen in de afgelopen maanden 

  Voormeting Nameting 

 N % N % 

N 58  47  

Cliënten die de afgelopen maanden belangrijke 
veranderingen in hun leven hebben meegemaakt 

48 82,80% 28 59,60% 

Verandering in de gezinssamenstelling 17 35,40% 10 35,70% 

Een verandering in de werkomgeving  11 22,90% 6 21,40% 

Verandering in de woonomstandigheden 12 25,00% 5 17,90% 

Verandering in de gezondheidstoestand 21 43,80% 11 39,30% 

Andere verandering 13 27,10% 9 32,10% 

Noot: percentages die worden gerapporteerd in deze tabel voor specifieke veranderingen werden enkel 
berekend op de groep cliënten die veranderingen rapporteerde. 

 

5.2.2 Resultaten interventie 

Voor en na de individuele begeleiding werden vragenlijsten afgenomen bij de cliënten, met de 
bedoeling na te gaan of er na het begeleidingsproces evoluties op te merken zijn bij de cliënten. 
Deze vragenlijsten peilen onder meer naar de mate van ervaren empowerment, maar omvatten 
ook indicatoren voor financieel ‘gezond’ gedrag, de mate van controle en inzicht in de eigen 
inkomsten en uitgaven, attitudes gericht op de langere-termijn planning van financiële zaken en 
een subjectieve evaluatie van de individuele begeleiding. 

5.2.2.1 Financieel gedrag 

Om financieel gedrag te meten werden vier items overgenomen van de OECD pilootstudie naar 
financiële geletterdheid (Atkinson & Messy, 201212). Naar analogie met de pilootstudie die werd 
uitgevoerd in een aantal zeer diverse landen door OECD International Network on Financial 

                                           

12 Atkinson, A. and 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. 
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Education (INFE) rapporteren we hier telkens ook de proportie respondenten die aangeeft dat 
ze dit gedrag meestal of altijd vertonen.  

Zo zegt een bijzonder grote groep cliënten goed na te denken vooraleer iets te kopen en 
rekeningen op tijd te betalen. Een kleinere groep, maar toch nog meer dan de helft, zegt lange-
termijn doelstellingen te stellen en zijn best te doen deze te bereiken. Deze iets lagere 
percentages met betrekking tot lange-termijn doelen zijn niet uitzonderlijk en vergelijkbaar met 
de cijfers uit de algemene steekproef die werd bevraagd in de OECD pilootstudie (zie  
Bijlagetabel 8). 

Daarnaast werd nog een bijkomende vraag toegevoegd geïnspireerd op eerder onderzoek van 
het FSA (Financial Service Authority13) in het Verenigd Koninkrijk, met name ‘ik probeer geld 
opzij te zetten voor grotere onregelmatige uitgaven’. 

Tabel 13: Financieel gedrag van de deelnemers: zelfrapportering 

  Voormeting Nameting 

 Meestal wel of altijd Meestal wel of altijd 

N % N % 

Voor ik iets koop, denk ik goed na of ik het kan 
betalen 

52 88,1% 43 86,0% 

Ik betaal mijn rekeningen op tijd 49 86,0% 42 84,0% 

Ik volg mijn geldzaken van dichtbij op 47 81,0% 41 83,7% 

Ik stel lange-termijn doelen en doe mijn best 
deze te bereiken 

31 54,4% 31 62,0% 

Ik probeer geld opzij te zetten voor grotere 
onregelmatige uitgaven* 

21 37,50% 27 56,3% 

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

Als we kijken naar de evolutie tussen de voormeting en de nameting vallen er geen significante 
grote verschuivingen op te merken (zie Bijlagetabel 9), met uitzondering van een trend14 om in 
de nameting meer lange termijn doelen te stellen en zijn best te doen deze te bereiken in 
vergelijking met het eerste meetmoment en een vergelijkbare verschuiving in het proberen geld 
opzij te zetten voor onvoorziene uitgaven15. 

De gedragsitems werden gecombineerd tot één enkele score door het gemiddelde te nemen van 
de vijf items. Er werd nagegaan16 of er significante verschillen op te merken zijn in deze 
gemiddelde score voor ‘financieel gezond gedrag’ volgens gewest17, volgens het al dan niet 
hebben van schulden, en de aan of afwezigheid van ernstige gezondheidsproblemen in het gezin. 
Er bleken echter geen significante verschillen tussen deze groepen. 

                                           

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 Repeated measures analyse waarbij de antwoorden van 47 cliënten op beide meetmomenten worden vergeleken: F(1,47) = 3.99, 
p<.06, Eta²= .08 
15 Repeated measures F(1,47) = 3.82, p<.06, Eta²= .08 
16 Deze analyses werden niet opgenomen in het rapport of de bijlagen als de resultaten niet significant zijn.  Indien er significante 
resultaten zijn, worden deze opgenomen in de tekst of bijlage. 
17 Enkel Vlaanderen en Wallonië omdat Brussel te weinig respondenten telde 
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Daarnaast werd nagegaan of de evolutie tussen beide meetmomenten mogelijk verschilt 
naargelang gewest; het al dan niet hebben schulden, de aan- of afwezigheid van ernstige 
gezondheidsproblemen en het meemaken van belangrijke veranderingen tussen de 
meetmomenten. Hiertoe werd bekeken of er significante interactie-effecten bestaan tussen deze 
factoren en de herhaalde meting van financieel gedrag.  

Uit deze analyses kwamen echter geen significante effecten naar voor, wat betekent dat er geen 
verschillend patroon bestaat voor de evolutie tussen de meetmomenten in Vlaanderen, Wallonië 
of Brussel, volgens het al dan niet hebben van schulden, volgens gezondheidstoestand of 
afhankelijk van het rapporteren van belangrijke veranderingen in de afgelopen maanden. 

Daarnaast werd aan de cliënten zelf gevraagd of ze sparen, en hoeveel. In Tabel 14 zien we dat 
de meerderheid niet spaart in de voormeting. Daarentegen geven in de nameting duidelijk meer 
mensen aan dat ze sparen. De vermelde bedragen liggen ver uiteen, zo geven sommige mensen 
aan dat ze 40 of 50 euro per jaar sparen, terwijl anderen tot 600 euro per maand zouden sparen. 
Gemiddeld geven de respondenten die al aangaven te sparen in de voormeting een bedrag van 
1202 euro per jaar aan18. Bijlagetabel 5 geeft de evolutie weer van het spaargedrag tussen beide 
meetmomenten.  

Tabel 14: Spaarsituatie: zelfrapportering  

  Voormeting Nameting 

 N % N % 

N 59  50  

Ja, ik spaar een vast bedrag per maand 10 16,95% 23 46,0% 

Ja, ik spaar af en toe 12 20,34% 10 20,0% 

Nee, ik spaar niet 37 62,71% 17 34,0% 

 

Een belangrijke vaststelling is toch wel dat het gerapporteerde spaargedrag significant wijzigde 
tussen beide meetmomenten: waar in de voormeting ongeveer 40% van de cliënten zegt te 
sparen, is dit in de nameting opgelopen tot ruim 66 %. In Bijlagetabel 2 wordt een uitsplitsing 
voorgesteld naar de drie regio’s wat het sparen versus niet sparen betreft. Ook wordt in de 
bijlage nagegaan of er een verband is tussen het spaargedrag van cliënten en de 
gezondheidstoestand en het hebben van schulden (zie Bijlagetabel 3 en Bijlagetabel 4).  

5.2.2.2 Financiële attitudes tegenover langere termijn 

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’. Daarnaast werd nog een 
bijkomende vraag toegevoegd die geïnspireerd werd door eerder onderzoek van het FSA 

                                           

18 De standaardafwijking hier bedraagt 1915, wat erop wijst dat de verschillen tussen de genoemde bedragen enorm zijn en zeer 
verspreid zijn over de ganse verdeling.  
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(Financial Service Authority19) in het Verenigd Koninkrijk, met name ‘Ik bespaar liever op dingen 
dan dat ik geld uitgeef dat ik niet heb’. 

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 dus (helemaal) niet eens zijn met de eerste drie uitspraken, en (helemaal) eens met de 
laatste uitspraak). 

We zien in de voormeting dat ongeveer de helft van de cliënten een positieve attitude tegenover 
de langere termijn blijkt te hebben. Ter vergelijking worden in Bijlagetabel 10 ook de cijfers uit 
de algemene populatie van een aantal landen uit de pilootstudie van de OECD gepresenteerd. Als 
we bijvoorbeeld vergelijken met andere Europese landen dan zien we dat dat deze cijfers geen 
erg afwijkende proportie mensen met een langere termijn visie toont. 

Tabel 15: Financiële attitudes tegenover langere termijn - OECD 

  Voormeting Nameting 

 

Helemaal niet eens of 
niet eens 

Helemaal niet eens 
of niet eens 

N % N  

Ik geef liever geld uit dan dat ik het spaar 27 47,4% 29 60,4% 

Ik ben vooral bezig met vandaag, morgen zien 
we dan wel 

27 48,2% 22 44,9% 

Geld moet rollen 27 47,4% 25 52,1% 

Noot: N in de voormeting = 56; N in de nameting = 48 

 

Tabel 16: Financiële attitudes tegenover langere termijn - FSA 

  

Voormeting 
Helemaal eens of 

eens 

Nameting  
Helemaal eens of 

eens 

Ik bespaar liever op dingen dan dat ik geld 
uitgeef dat ik niet heb 

36 62,1% 30 63,8% 

Noot: N in de voormeting = 56; N in de nameting = 48 

 

Als we kijken naar de evolutie tussen de voormeting en de nameting vallen er geen 
betekenisvolle verschuivingen op te merken (zie Bijlagetabel 11). 

Ook hier werden de financiële attitude-items gecombineerd tot één enkele score door het 
gemiddelde te nemen van de drie items die afkomstig zijn uit de OECD studie (het bijkomende 
item verlaagde de betrouwbaarheid van de schaal dusdanig dat dit item niet mee opgenomen 

                                           

19 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 
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werd). Er bleken zich geen significante verschillen voor te doen tussen de drie gewesten, 
cliënten met en zonder schulden of cliënten met en zonder slechte gezondheid in het gezin.  

Er is ook geen evidentie voor een verschillende evolutie tussen voor- en nameting naargelang 
gewest, het al dan niet hebben van schulden, de aan- of afwezigheid van ernstige 
gezondheidsproblemen en het meemaken van belangrijke veranderingen tussen beide 
meetmomenten. 

5.2.2.3 Ervaren controle over geldzaken 

Een van de zaken waarop de individuele begeleiding in het vierde werkpakket een impact zou 
kunnen hebben, is het inzicht dat cliënten hebben op hun inkomsten en uitgaven. Dat zou ertoe 
kunnen leiden dat cliënten meer controle krijgen op hun geldzaken. Daarom werden zowel in de 
voor- als nameting enkele vragen gesteld rond hun inzicht in hun bestedingspatroon (zie Tabel 
17). 

Tabel 17: Ervaren controle over geldzaken, zelf-rapportering 

  Voormeting Nameting 

 

Meestal wel of altijd Meestal wel of altijd 

N % N % 

Ik weet hoeveel ik maandelijks aan 
verschillende categorieën vaste kosten 
uitgeef 

54 93,1% 44 89,8% 

Ik weet hoeveel ik maandelijks in 
totaliteit aan leefgeld uitgeef 43 72,9% 40 81,6% 

Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de 
afzonderlijke leefkosten uitgeef 39 66,1% 34 69,4% 

Ik hou bij waaraan ik mijn geld uitgeef 29 50,0% 30 61,2% 
Ik kan goed onderscheid maken tussen 
dingen die ik echt nodig heb en extraatjes 42 72,4% 41 83,7% 

Noot: N in de voormeting = 58 ; N in de nameting = 49 

Als we kijken naar de evolutie tussen de voormeting en de nameting zien we op itemniveau 
enkel een randsignficante20 toename in het inzicht in hoeveel maandelijks in totaliteit aan 
leefgeld wordt uitgegeven (zie Bijlagetabel 12). Dat mag niet verwonderen gezien de 
meerderheid van de cliënten die deelnamen in dit werkpakket in budgetbeheer zijn bij hun 
OCMW, en enkel hun leefgeld ter beschikking hebben. De andere vaste kosten worden veelal 
door de maatschappelijk werker of de schuldbemiddelaar betaald.  

Als we de vragen die peilen naar inzicht en controle op geldzaken combineren tot één enkele 
schaalscore zien we dat deze voldoende betrouwbaar is. Er blijken echter geen significante 
verschillen te zijn volgens gewest, schulden of gezondheidstoestand.  

Ook hier blijkt er geen significant verschil in de evolutie tussen de meetmomenten tussen 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, volgens het al dan niet hebben van schulden, tussen de groep 
                                           

20 F(1,48) = 3.091, p<.09, eta² = .06 
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met en zonder slechte gezondheid en tussen de groep die grotere veranderingen meemaakte en 
de groep die dit niet rapporteerde. 

5.2.2.4 Financieel zelfvertrouwen 

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 
(overgenomen uit Xiao, Tang, Serido, & Shim, 201121): ‘Ik heb vertrouwen in mijn eigen 
vaardigheden om met geld om te gaan’. 

Tabel 18: Financieel zelfvertrouwen 

  Voormeting Nameting 

 

Helemaal eens of eens Helemaal eens of eens 

N % N % 

Ik heb vertrouwen in mijn eigen vaardigheden 
om met geld om te gaan 

23 40,4% 28 57,1% 

Noot: N in de voormeting = 58 ; N in de nameting = 49 

Er is een lichte en randsigificante22 stijging te zien als we de gemiddelde score op de 
meetmomenten vergelijken: daar waar de gemiddelde cliënt vóórdat de individuele begeleiding 
van start ging niet echt (on)zeker leek over zijn eigen vaardigheden om met geld om te gaan, 
zien we dat dit een beetje opschuift naar iets meer zekerheid na het doorlopen van het proces 
van individuele begeleiding in werkpakket 4 (Zie Bijlagetabel 13). 

Er blijkt een significant verschil23 te bestaan tussen cliënten met en zonder schulden in de mate 
waarin ze zich zeker voelen over hun vaardigheden om hun geld te beheren: cliënten met 
schulden zijn hier minder zeker over (gemiddelde score van 3, met een standaardafwijking van 
1.1) dan cliënten zonder schulden (gemiddelde score van 4, met een standaardafwijking van 
1.0). 

Er is geen verschillende evolutie tussen de meetmomenten op te merken voor de verschillende 
groepen (gewesten, wel of geen schulden, wel of geen slechte gezondheid, wel of geen 
veranderingen). 

5.2.2.5 Ervaring van rondkomen 

Tenslotte werd ook gepeild naar de eigen ervaring dat men geld genoeg heeft om rond te komen 
en menswaardig te leven. De helft van de cliënten geeft in de voormeting aan dat ze meestal of 
altijd geld tekort komen op het eind van de maand en te weinig geld hebben om menswaardig te 
leven. 

                                           

21 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. 
22 F(1, 46) = 3.43, p<.08, Eta² = .07 
23 F(1,49)= 9.28, p<.01, eta² = .16 
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Tabel 19: Ervaren van rondkomen 

  Voormeting Nameting 

 

Meestal wel of altijd Meestal wel of altijd 

N % N % 

Ik vind dat ik te weinig geld heb om op 
een waardige manier te leven 

30 52,6% 27 56,3% 

Op het einde van de maand heb ik geld 
tekort 

26 46,4% 20 40,8% 

Noot: N in de voormeting is 57 ; N in de nameting is 49 

Als we kijken naar de evolutie tussen de twee meetmomenten zijn er geen betekenisvolle 
verschuivingen op te merken, en ook geen verschillende evoluties voor verschillende groepen 
(zie Bijlagetabel 14). 

5.2.2.6 Empowerment 

Om na te gaan of het implementeren van REMI in de praktijk van de individuele begeleiding in 
werkpakket 4 versterkend werkt voor de cliënten wordt in beide vragenlijsten de mate van 
empowerment van de cliënt gemeten. Hiertoe gebruiken we (een aangepaste vorm van) de 
empowermentschaal van Rogers, Chamberlin, Ellison & Crean (199724). Deze van oorsprong 
Engelstalige vragenlijst wordt regelmatig aangewend in empirisch onderzoek (177 citaties in 
Web of Science), en heeft in het Engels taalgebied een bewezen betrouwbaarheid en validiteit.  

Een eenvoudige Nederlandse vertaling bleek echter volgens Castelein et al. (2008)25 en Boevink, 
Kroon & Giesen (200926) onvoldoende betrouwbaar, vandaar dat deze laatste auteurs ervoor 
opteerden om het proces van vragenlijstconstructie over te doen voor het Nederlandse 
taalgebied. De items die werden getest, waren gebaseerd op een conceptuele verkenning van het 
begrip empowerment in het Nederlandse taalgebied (Boevink e.a., 2008). Hierbij worden vier 
dimensies onderscheiden, met name erbij horen, eigen wijsheid, zelfmanagement en sociale 
steun27. Erbij horen, of zinvolle verbondenheid gaat om het gevoel ergens bij te horen, iets te 
betekenen voor een ander en wordt gemeten aan de hand van items als ‘ik kan mijn ervaringen 
delen met anderen’ en ‘ik heb het gevoel dat ik ergens bij hoor’.  Eigen wijsheid verwijst naar de 
strategieën die mensen toepassen in het omgaan met de eigen kwetsbaarheden en omvat vragen 
als ‘ik weet wel raad met de problemen die op mijn weg komen’ en ‘ik beslis hoe ik baas word 
over mijn leven’. Zelfmanagement verwijst naar ontwikkeling van een zelfgevoel en wordt 
bevraagd met items als ‘ik weet mijn grenzen te trekken’ en ‘ik weet wat ik beter wel en niet kan 
doen’. Sociale steun verwijst naar ondersteuning vanuit de omgeving en de aanwezigheid van 
een sociaal vangnet, met vragen als ‘ik kan passende ondersteuning krijgen als dat nodig is’ en 
‘ik kan terugvallen op de mensen om mij heen’. 

                                           

24 Rogers, E. S., Chamberlin, J., Ellison, M., & Crean, T. (1997). A consumer-constructed scale to measure empowerment. Psychiatric 
Services, 48(8), 1042-1047 
25 Castelein, S., Gaag, M. vd , Bruggeman, R., van Busschbach, J.  & Wiersma, D. (2008) Measuring empowerment among people with 
psychotic disorders: a comparison of three instruments. Psychiatric Services, 59, 11. 
26 Boevink, W., H. Kroon, & F. Giesen (2009). De Nederlandse Empowerment vragenlijst. Utrecht: Trimbos-instituut 
27 Gezien de toepasbaarheid van de vragenlijst voor deze specifieke populatie werd ervoor geopteerd om de oorspronkelijke 
subschaal ‘betrokkenheid gemeenschap’ en ‘professionele hulp’ te laten vallen voor het REMI-onderzoek. 
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Er bleek een randsignificant verschil28 tussen Vlaanderen en Wallonië in de scores voor 
empowerment van de cliënten in de voormeting, wat vooral toe te schrijven valt aan hogere 
scores in Wallonië voor de subschaal ‘Eigen wijsheid’ en ‘Zelfmanagement’ (respectievelijk een 
gemiddelde van 4.03 met een standaardafwijking van .59 en gemiddelde van 4.01 met een 
standaardafwijking van .76) dan in Vlaanderen (respectievelijk gemiddelde van 3.59 met een 
standaardafwijking van .47 en een gemiddelde van 3.61 met een standaardafwijking van .64). In 
welke mate deze verschillen toe te schrijven zijn aan werkelijke verschillen tussen cliënten in de 
mate van ervaren empowerment of toe te schrijven zijn aan verschillen in nuancering door de 
verschillende taal waarin de empowermentvragenlijst opgesteld werd, is niet uit te maken op dit 
moment. Hoewel de scores uit Brussel - die eveneens hoog zijn -  suggereren dat het eventueel 
toe te schrijven kan zijn aan taalnuances, is het gebrek aan verschil tussen gewesten in de 
nameting volgens ons een sterkere indicator dat het niet louter taalnuances betreft (die immers 
in de nameting nog steeds in dezelfde mate zouden moeten bestaan). 

In Bijlagetabel 16 worden de gemiddelde subschaalscores van voor- en nameting gepresenteerd. 
Er zijn geen duidelijke evoluties op te merken tussen de voormeting en de meting na afloop van 
werkpakket 4.  

Wanneer we de evolutie van de totale empowermentscore tussen beide meetmomenten 
bekijken (zie Figuur 2), zien we dat deze evolutie er enigszins verschillend29 uitziet in 
Vlaanderen en Wallonië: waar we in Vlaanderen een kleine stijging zien van de voormeting naar 
de nameting zien we dat er in Wallonië net een zeer lichte daling plaatsvindt. 

Figuur 2: Evolutie van de empowermentscore tussen beide meetmomenten, voor Vlaanderen en 
Wallonië 

 

 

                                           

28 F(4,49) = 2.48, p<.06, eta² =.17 
29 F(1, 43) = 3.60, p<.07, eta² = .08 
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5.2.2.7 Evaluatie van het OCMW 

Er werd ook 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 peilen respectievelijk naar 
uitkomstrechtvaardigheid en procedurele rechtvaardigheid, twee belangrijke factoren die 
bijdragen aan de perceptie van legitimiteit van autoriteiten en hogere instanties.  

Zoals blijkt uit Tabel 20 geven vrijwel alle cliënten aan dat ze het eens of helemaal eens zijn met 
deze twee stellingen. Het is echter niet volledig duidelijk in hoeverre de cliënten meenden dat 
het OCMW op enige wijze inzage zou krijgen in hun antwoorden en daarom bijzonder positief 
antwoorden of dat zij effectief bijzonder tevreden zijn over de manier waarop het OCMW met 
hen omgaat. Daarnaast is het ook mogelijk dat de vraag ‘De steun die ik nu ontvang van het 
OCMW is terecht volgens mijn situatie’ anders geïnterpreteerd werd dan hoe wij deze 
bedoelden. Wij hadden dit bedoeld als een vraag naar de ervaren ‘rechtvaardigheid’ van de 
financiële of materiële steun die de cliënt van het OCMW ontvangt (is deze steun in verhouding 
tot waar ze volgens hen recht op hebben en wat ze nodig hebben). Mogelijk hebben (een aantal 
van) de cliënten dit begrepen als een vraag naar in welke mate zij ‘recht’ hadden op de steun die 
ze nu ontvangen of werd ‘steun’ ook opgevat als emotionele ondersteuning vanuit het OCMW. 

Tabel 20: Evaluatie van het OCMW 

  Voormeting Nameting 

 

Helemaal eens of 
eens 

Helemaal eens of 
eens 

N % N % 

De steun die ik nu ontvang van het OCMW is terecht 
volgens mijn situatie 

32 91,4% 28 84,8% 

In het algemeen behandelt het OCMW me op een 
eerlijke manier 

53 94,6% 45 95,7% 

 

Tussen de beide meetmomenten zijn er geen duidelijke veranderingen op te merken. Er werden 
wel significante verschillen30 opgemerkt in de evaluatie van het OCMW tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Zoals blijkt uit Tabel 21 is de evaluatie in Wallonië op beide meetmomenten 
aanzienlijk positiever dan in Vlaanderen. Ook hier betreft het niet louter een taalkwestie; als we 
kijken naar verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige vragenlijsten (dus met inbegrip 
van Brussel), zien we dat deze verschillen verkleinen. 

                                           

30 F(2,30) = 5.76, p<.01, eta² =.28 op T0 en F(2,24) = 4.04, p<.05, eta² =.25 op T1 
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Tabel 21: Evaluatie van OCMW, voor Vlaanderen en Wallonië 

    Vlaandere
n 

Wallonië 

V
o

o
rm

e
ti

n
g

 

De steun die ik nu ontvang van het OCMW is terecht 
volgens mijn situatie 

AVG 4,11 4,80 

 
SD 0,68 0,41 

 
In het algemeen behandelt het OCMW me op een 
eerlijke manier 

AVG 4,44 4,87 

 SD 0,62 0,35 

N
a

m
e

ti
n

g
  

De steun die ik nu ontvang van het OCMW is terecht 
volgens mijn situatie 

AVG 3,82 4,56 

 SD 0,87 0,73 
In het algemeen behandelt het OCMW me op een 
eerlijke manier 

AVG 4,36 4,75 

 SD 0,50 0,45 

 

5.2.2.8 Evaluatie van de individuele begeleiding in werkpakket 4 

Ten slotte werden de cliënten ook gevraagd naar hun ervaring van de individuele begeleiding 
zoals deze in werkpakket 4 werd geïmplementeerd. 

De cliënten zijn in zeer sterke mate positief over deze begeleiding: er was slechts 1 persoon die 
de begeleiding niet nuttig vond, en meer dan 80% van de deelnemers zou ervoor kiezen om deze 
verder te zetten als ze de kans kregen. Daarnaast ervaren ze zelf een beter inzicht in hun 
uitgaven door het bijhouden en opschrijven. 

Tabel 22: Evaluatie van de individuele begeleiding in werkpakket 4 

  Nameting 

 

Helemaal eens of 
eens 

N % 

De individuele begeleiding vond ik nuttig 43 91,5% 
Door de individuele begeleiding slaag ik er beter in om een goed zicht te 
krijgen op mijn inkomsten en uitgaven 

41 87,2% 

Het opschrijven van mijn uitgaven helpt me om een goed zicht te krijgen op 
wat ik maandelijks kan uitgeven 

37 80,4% 

Door voor mezelf doelstellingen te formuleren slaag ik er beter in om met 
mijn geld om te gaan 

33 73,3% 

Ik zou in de toekomst nog willen gebruik maken van deze individuele 
begeleiding indien mogelijk 

38 82,6% 

Ik zou deze begeleiding aanraden aan anderen 40 88,9% 
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Er werd ook gevraagd of de cliënt dingen geleerd had tijdens de individuele begeleiding die ze in 
de toekomst zouden blijven gebruiken, hierop antwoordden 36 van de 45 respondenten 
bevestigend (80%). De cliënten die bevestigend antwoordden, haalden de zaken aan die 
gerapporteerd worden in Bijlagetabel 17. 

Er is geen verschil in de evaluatie van de individuele begeleiding tussen Vlaanderen en Wallonië, 
cliënten met en zonder schulden en cliënten met en zonder slechte gezondheid. 

5.2.2.9 Samenhang tussen de verschillende indicatoren op de twee meetmomenten 

Naast de evolutie tussen de voor- en nameting voor bijvoorbeeld financieel gedrag is het ook 
interessant om na te gaan in welke mate dit samenhangt met de andere indicatoren, en in 
hoeverre zaken gemeten tijdens de nameting voorspeld kunnen worden door andere 
indicatoren die tijdens de voormeting werden vastgesteld. 

We gaan eerst na hoe de verschillende indicatoren samenhangen aan de hand van Pearson 
correlaties. In Tabel 23 worden deze correlaties tussen verschillende samenvattende 
schaalscores gepresenteerd.  

Op beide meetmomenten zien we een sterke samenhang tussen financieel gedrag31 en financiële 
controle/inzicht32. Dit is niet zo verwonderlijk gezien beide peilen naar het nauw opvolgen van 
geldzaken. 

We zien ook een negatieve significante samenhang tussen leeftijd en financieel zelfvertrouwen in 
de voormeting (hoe ouder, hoe minder vertrouwen in de eigen vaardigheid om met geld om te 
gaan) en een positieve samenhang met financiële controle/inzicht (hoe ouder hoe meer men 
weet hoeveel uitgegeven wordt en waaraan). 

De mate van empowerment van de cliënten in de voormeting hangt significant en positief samen 
met financieel gedrag, financiële controle/inzicht en financieel zelfvertrouwen. De ervaring van 
niet kunnen rondkomen in de voormeting blijkt negatief samen te gaan met financieel gedrag, 
maar dit is evenmin verwonderlijk gezien een element van financieel gezond gedrag het op tijd 
betalen van rekeningen is, wat moeilijker wordt als men over onvoldoende geld beschikt. 

We zien tevens een sterke positieve samenhang tussen dezelfde indicatoren gemeten in voor- en 
nameting, wat wijst op een vrij grote stabiliteit in bijvoorbeeld financiële attitudes en gedrag en 
empowerment doorheen de tijd.  

Empowerment van de cliënten in de nameting blijkt daarnaast nog geassocieerd met financieel 
zelfvertrouwen en gedrag. ‘Gezonder’ financieel gedrag en meer financiële controle/inzicht in de 
nameting hangen sterk samen met een sterker financieel zelfvertrouwen en een financiële 
attitude gericht op langere termijnplanning. 

 

                                           

31 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. 
32 Ik weet hoeveel ik maandelijks aan verschillende categorieën vaste kosten uitgeef, ik weet hoeveel ik maandelijks in totaliteit aan 
leefgeld uitgeef, 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. 
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Tabel 23: Correlaties tussen de verschillende indicatoren  
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Leeftijd .03 -,33* .17 .07 ,37** -.04 -.05 -.03 .14 -.01 .19 .14 

F attitude T0  -.14 .21 -.21 -.09 .00 ,59** -.07 .03 -.22 -.18 .13 

F selfefficacy 
T0 

  -.18 .18 .13 ,36** -.25 ,58** -.09 ,42** ,29* ,29* 

Rondkomen 
T0 

   -,26* -.07 -.01 .26 .03 ,703** -,30* -.17 -.01 

F gedrag T0     ,64** ,37** -.20 ,35* -.24 ,73** ,53** .17 

F 
Inzicht/contr
ole T0 

     ,29* -.10 ,35* -.16 ,52** 
,650*

* 
.09 

Empowerme
nt T0 

      -.20 ,43** -.03 .23 .11 ,65** 

F attitude T1        -.28 .03 -,28* -,30* -.15 

F selfefficacy 
T1 

        .13 ,51** ,46** ,49** 

Rondkomen 
T1 

         -,37** -.24 .04 

F gedrag T1           ,66** ,36* 

F 
Inzicht/contr
ole T1 

           .16 

Empowerme
nt T1 

            

Noot: financiële attitudes: hogere score wijst op een financiële oriëntatie op kortere termijn 
T0 = voormeting, T1 = nameting 
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Omdat de correlaties die in Tabel 23 worden gerapporteerd telkens de onderlinge samenhang 
tussen twee indicatoren bekijken zonder rekening te houden met de impact van andere factoren, 
is het interessant om ook te kijken naar welke factoren significant samenhangen met bepaalde 
indicatoren op de nameting als tegelijk ook rekening wordt gehouden met een aantal andere 
factoren. Dit doen we aan de hand van lineaire regressieanalyses. 

We voeren telkens in een eerste model een aantal achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, al 
dan niet hebben van schulden, al dan niet aanwezigheid van slechte gezondheid in het gezin, al 
dan niet doormaken van grote veranderingen) in die potentieel samenhangen met de 
uitkomstvariabelen. In een tweede model bekijken we welke factoren gemeten in de voormeting 
significant samenhangen met de uitkomstvariabele. Gezien de zeer kleine groep respondenten 
moeten de resultaten vanzelfsprekend met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

A. Voorspellers van financieel gedrag en financiële controle/inzicht op het tweede 
meetmoment 

De gedetailleerde resultaten van deze analyses zijn terug te vinden in Bijlagetabel 18 en 
Bijlagetabel 19. Met de achtergrondkenmerken alleen kan al meer dan 30% van de variantie in 
financieel gedrag voorspeld worden, en dan blijken vooral de aanwezigheid van schulden en de 
aanwezigheid van iemand met slechte gezondheid in het gezin (zelf of familielid) samen te 
hangen met het stellen van minder ‘gezond’ financieel gedrag. De sterkste voorspeller van 
financieel gedrag op het tweede meetmoment blijkt echter duidelijk het gedrag op het eerste 
meetmoment te zijn. Samen met financieel zelfvertrouwen op het eerste meetmoment kan dit 
nog eens bijkomend bijna 40% van de variantie in financieel gedrag verklaren.  

Gelijkaardige analyses voor financiële controle/inzicht op het tweede meetmoment (zie 
resultaten in Bijlagetabel 19) toonden geen significante samenhang met achtergrondkenmerken 
maar enkel een sterke samenhang met financiële controle/inzicht op het eerste meetmoment. 

B. Voorspellers van empowerment op het tweede meetmoment 

De mate van empowerment op het tweede meetmoment blijkt vooral significant samen te 
hangen met de mate van empowerment op het eerste meetmoment (zie Bijlagetabel 20). De 
achtergrondkenmerken die we opnamen in de analyses blijken slechts 10% van de variantie in 
empowerment te voorspellen en ook de andere indicatoren die op het eerste meetmoment 
gemeten werden, blijken niet significant gerelateerd als we rekening houden met de score van 
Empowerment op het eerste meetmoment. 

C. Voorspellers van niet rondkomen, financieel zelfvertrouwen en financiële attitudes op 
het tweede meetmoment 

Zowel de ervaring van niet rondkomen als financiële attitudes op het tweede meettijdstipt 
hangen enkel significant samen met deze factoren gemeten op het eerste meetmoment.  Ook 
financieel zelfvertrouwen op het tweede meetmoment wordt vooral voorspeld door financieel 
zelfvertrouwen op het eerste meetmoment, maar hierbij blijkt bijkomend ook dat de 
aanwezigheid van iemand met een slechte gezondheid in het gezin een positieve invloed heeft op 
het eigen vertrouwen om met geld om te gaan  (zie Bijlagetabel 21, Bijlagetabel 22 en 
Bijlagetabel 23). 
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D. Voorspellen van financieel gedrag, attitudes en empowerment: samenvatting 

Uit deze lineaire regressieanalyses leren we dat er een grote stabiliteit is over de tijd (in dit geval 
twee maanden) voor de mate waarin cliënten al dan niet financieel gezond gedrag stellen, 
overzicht/controle hebben over hun inkomsten en uitgaven en de mate van empowerment. 
Enigszins verwonderlijk blijken financiële attitudes gericht op lagere termijn niet duidelijk 
voorspellend te zijn voor financieel gezond gedrag en controle op financieel vlak. Mensen met 
schulden en gezinnen waar slechte gezondheid aanwezig is, vormen wel een risicofactor voor 
financieel ongezond gedrag, terwijl financieel zelfvertrouwen een positieve impact heeft op het 
stellen van financieel ‘gezond’ gedrag. 

 

5.2.3 Samenvatting bevindingen cliënten 

In totaal namen 50 cliënten deel aan de voor– en nameting en doorliepen ze een programma van 
individuele begeleiding aan de hand van referentiebudgetten. Hoewel dit niet onaanzienlijk is als 
steekproef van een populatie die niet steeds zo makkelijk bereikbaar is, blijft dit een eerder 
beperkte steekproef. Dit heeft ook tot gevolg dat, hoewel voor een aantal gegevens er op het 
eerste zicht wel een evolutie lijkt te bestaan tussen de voor- en nameting, dit vaak niet het 
conventionele niveau van statistische significantie bereikt. Om dit gedeeltelijk op te vangen, 
hebben we ook bevindingen gerapporteerd waar de kans op onterechte verwerping van de 
nulhypothese (H0: er is geen verschil tussen twee metingen) kleiner is dan 0.10. Daarnaast 
betreft het hier een groep cliënten die door de OCMW’s zelf werden geselecteerd, wat kan 
betekenen dat het hier toch vooral relatief ‘sterke’ en gemotiveerde cliënten betreft. 

Voor de grote meerderheid gaat het hier om cliënten die te maken heeft met een 
schuldenproblematiek, waarbij vaak ook ernstige gezondheidsproblemen in het gezin aanwezig 
zijn en die zich in een turbulente periode in hun leven lijken te bevinden. 

Er werd nagegaan in welke mate de interventie een impact heeft op financieel gedrag, 
inzicht/controle in financiën, attitudes tegenover langere termijn, de subjectieve ervaring van 
rondkomen en ervaren empowerment van de cliënten. Tussen de voor- en nameting werd een 
duidelijke toename in spaargedrag vastgesteld, en zien we ook dat er een tendens is om meer 
lange termijndoelen te stellen en deze te proberen bereiken (iets wat in de individuele 
begeleiding ook expliciet aan bod kwam). Daarnaast rapporteert men in de nameting een beter 
inzicht in hoeveel maandelijks in totaliteit aan leefgeld wordt uitgegeven, in vergelijking met de 
voormeting.  De individuele begeleiding leverde geen sterke effecten op wanneer we kijken naar 
de ervaren empowerment van de cliënten, maar dit werd gemeten aan de hand van een vrij 
brede schaal die niet specifiek gericht is op versterking op het vlak van omgaan met financiën. 
We zien wel dat na de individuele begeleiding cliënten zelfzekerder zijn over de eigen 
capaciteiten om met geld om te gaan, wat toch wijst op een subjectieve ‘versterkende’ werking 
van het gebruik van referentiebudgetten in de praktijk van individuele begeleiding van cliënten. 
Als we de eigen ervaring van het interventieprogramma bij de cliënten gaan bevragen, zien we 
dat dit zeer positief onthaald is: ten minste drie vierde van alle cliënten vindt dit nuttig, meent 
dat zij hierdoor beter met hun geld kunnen omgaan en stelt beter inzicht te hebben gekregen in 
inkomsten en uitgaven. 
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financieel gedrag, inzicht/controle in financiën, attitudes tegenover langere termijn, de 
subjectieve ervaring van rondkomen en ervaren empowerment van de cliënten gemeten op de 
nameting, blijkt vooral sterk samen te hangen met deze elementen zoals ze tijdens de 
voormeting werden gemeten. Daarnaast zien we dat ‘gezond’ financieel gedrag ook samenhangt 
met het al dan niet hebben van schulden, de gezondheidstoestand in het gezin en het 
zelfvertrouwen in de vaardigheden om met geld om te gaan. 

 

5.3 Voor- en nameting: analyse van de gegevens van de 
maatschappelijk werkers 

In deze paragraaf presenteren we de gegevens die we verzamelden via de vragenlijsten die door 
de maatschappelijk werkers werden ingevuld. Ook zij kregen op twee meetmomenten een 
vragenlijst voorgeschoteld: een voor zij een toelichting kregen over de referentiebudgetten en 
de webapplicatie REMI en een na afloop van de individuele begeleiding. Tussen voor- en 
nameting zaten een zestal maanden, de werkelijke begeleiding van de cliënten verliep over een 
periode van een tweetal maanden.  

De vragenlijst peilde naar inschatting en inzicht van de maatschappelijk werkers inzake 
aanvullende financiële steun, de mate van ervaren empowerment, de subjectieve ervaring van 
effectiviteit van het eigen begeleidingswerk (los van het begeleidingstraject dat in werkpakket 4 
werd geïntroduceerd) en de beoordeling van de effectiviteit van de individuele begeleiding in de 
context van werkpakket 4.  

Vooreerst staan we stil bij de kenmerken van de maatschappelijk werkers die deelnamen aan 
het onderzoek. Hiervoor baseren we ons op de gegevens uit het eerste meetmoment. In tweede 
instantie presenteren we de resultaten uit de nameting (dus nadat de maatschappelijk werkers 
de referentiebudgetten leerden kennen en enkele cliënten in de individuele begeleiding in 
contact brachten met REMI) en gaan we na of er zich evoluties hebben voorgedaan.  

 

5.3.1 Profiel van de maatschappelijk werkers die deelnamen aan het onderzoek  

Tabel 24 hieronder geeft een overzicht van de maatschappelijk werkers per OCMW die 
meewerkten aan het onderzoek. De tabel geeft aan hoeveel onder hen een voormeting invulden, 
en hoeveel er een nameting invulden. De voormeting werd ingevuld door alle maatschappelijk 
werkers die de toelichting van de onderzoekers over de referentiebudgetten en de 
webapplicatie REMI op het eigen OCMW bijwoonden. De nameting daarentegen diende enkel te 
worden ingevuld door de maatschappelijk werkers die meewerkten aan het vierde werkpakket, 
wat de grote verschillen tussen beide groepen verklaart. Indien we een vergelijking maken 
tussen beide groepen worden vanzelfsprekend enkel die respondenten overgehouden waarvan 
we zowel een voor- als nameting hebben ontvangen (N = 31; er zijn namelijk twee 
maatschappelijk werkers waarvan we geen voormeting maar wel een nameting hebben 
ontvangen). 



 
  

~ 53 ~ 

 

Tabel 24: Bevraging bij maatschappelijk werkers: respondenten voor- en nameting 

OCMW Voormeting Nameting 

  N N 

8 10 4 

10 4 2 

11 8 1 

9 3 1 

12 3 1 

5 4 2 

1333 3 0 

7 3 2 

4 6 3 

2 13 5 

6 2 2 

1 7 5 

3 5 5 

Totaal 71 33 

 

In Tabel 25 worden de belangrijkste karakteristieken van de deelnemende maatschappelijk 
werkers weergegeven. Hieruit kunnen we afleiden dat 80% van de respondenten van de 
voormeting van het vrouwelijke geslacht was, in de nameting loopt hun aandeel op tot 81,8%. De 
gemiddelde leeftijd van de deelnemende maatschappelijk werkers ligt midden 30, met een 
standaardafwijking van 9,74 in de voormeting en 8,96 in de nameting. Voorts merken we ook 
dat de maatschappelijk werkers gemiddeld 11,02 jaar (voormeting) en 10,31 jaar (nameting) in 
het OCMW in dienst zijn, waarvan 10,68 jaar (voormeting) en 10,34 jaar (nameting) op de 
sociale dienst. De meerderheid van de deelnemers begeleidt in hun dagelijkse job zowel cliënten 
met als zonder schulden. 

 

 

 

 

 

 

                                           

33 Dit OCMW zegde initieel de deelname aan het onderzoek toe, maar heeft uiteindelijk niet kunnen meewerken. Bij deze 

maatschappelijk werkers werd dan ook enkel de voormeting afgenomen. Hoewel deze resultaten niet bruikbaar zijn om voor- en 
nametingen te vergelijken, zijn ze niettemin interessant om op te nemen in de beschrijvende analyses.  
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Tabel 25: Relevante kenmerken van de respondenten, voor- en nameting 

 Voormeting Nameting 

N 76 34 

Aandeel mannelijke respondenten 20% 18,20% 

Leeftijd 35,81 34,78 

standaardafwijking34 leeftijd 9,74 8,96 

Anciënniteit sociale dienst 10,68 10,34 

standaardafwijking anciënniteit SD 8,99 8,77 

Anciënniteit OCMW 11,02 10,31 

standaardafwijking anciënniteit OCMW 8,9 8,72 

Begeleiding van cliënten met schulden 77% 78,10% 

Begeleiding van cliënten zonder schulden 68,50% 78,10% 

 

Gezien de vrij kleine groep respondenten in de nameting hebben we ervoor geopteerd om voor 
een aantal meer beschrijvende gegevens en frequentietabellen enkel de data uit de voormeting 
te presenteren. 

A. Screening dossiers 

Van de respondenten die de voormeting invulden, geeft 18% aan dat er voor alle langlopende 
dossiers een routinematige screening gebeurt op het recht op aanvullende financiële steun, en 
nog eens 33% geeft aan dat dit gebeurt voor sommige groepen van dossiers en/of cliënten. Dit 
betekent uiteraard ook dat ongeveer de helft van de maatschappelijk werkers aangeeft dat dit in 
hun OCMW niet gebeurt. 

Opvallend is nog dat de antwoorden van de maatschappelijk werkers binnen een OCMW niet 
altijd consistent zijn (zie Bijlagetabel 24)  

B. Opleggen van voorwaarden  

Aan de maatschappelijk werkers werd gevraagd of er voorwaarden werden verbonden aan het 
uitkeren van financiële steun in hun OCMW. Tabel 26 geeft het aantal respondenten weer dat 
bevestigend antwoordde en de overeenkomstige percentages. Bijna alle maatschappelijk 
werkers geven aan dat arbeidsbereidheid en betaalbare huisvesting (i.e. 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 
budgetbegeleiding gaan, worden volgens een meerderheid van de maatschappelijk werkers 
opgelegd aan cliënten die financiële hulp vragen. 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 gekoppeld aan het ontvangen van financiële steun.  

 

                                           

34 De standaardafwijking is een maat voor de spreiding van een variabele, en wordt gebruikt om de mate waarin de waarden van een 
verdeling onderling verschillen aan te geven.  
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Tabel 26: Voorwaarden aan het uitkeren van aanvullende financiële steun 

  
Voormeting Nameting 

N % N % 

Arbeidsbereidheid 64 91.43% 28 82,4% 
Betaalbare huisvesting 62 88.57% 26 76,5% 
Verplicht budgetbeheer 50 73.53% 18 52,9% 

Verplicht budgetbegeleiding 43 64.18% 19 57,6% 

Volgen cursus budgetteren 14 20.29% 2 5,9% 

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 
aan attitude/of gedragsverandering 

21 30.88% 2 5,9% 

 

Ook hier is echter niet steeds overeenstemming tussen de maatschappelijk werkers binnen een 
OCMW over de mate waarin sommige voorwaarden worden opgelegd. Over arbeidsbereidheid 
(en in mindere mate ook over betaalbare huisvesting) is er meestal grote overeenstemming 
tussen maatschappelijk werkers binnen eenzelfde OCMW. Over het opleggen van budgetbeheer 
en budgetbegeleiding daarentegen zien we minder grote overeenstemming tussen de 
maatschappelijk werkers van eenzelfde OCMW (zie Bijlagetabel 25). 

C. Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden 

De maatschappelijk werkers gaven in de vragenlijsten ook aan in hoeverre ze elke van 
voorwaarden nuttig vinden. Tabel 27 toont dat een 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 blijkt nog niet de helft van de maatschappelijk werkers het volgen van cursussen 
rond budgetteren of attitude- en/of gedragsveranderingen nuttig te vinden, en slechts een derde 
van de maatschappelijk werkers vindt het nuttig als cliënten verplicht in budgetbeheer of 
budgetbegeleiding komen bij het OCMW. 

Tabel 27: Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden  

  

Voormeting 
Wel of helemaal wel 

nuttig 

Nameting 
Wel of helemaal wel 

nuttig 

N % N % 

Arbeidsbereidheid 49 72,1% 22 62,9% 

Huisvesting 47 67,1% 21 60,0% 

Verplicht budgetbeheer 21 30,9% 9 25,7% 

Verplicht budgetbegeleiding 23 34,8% 8 25,0% 

Volgen cursus budgetteren 24 40,0% 12 38,7% 

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt aan 
attitude/of gedragsverandering 

27 44,3% 12 38,7% 
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5.3.2 Resultaten interventie 

5.3.2.1 Inzicht in huidige aanvullende financiële steun  

A. Huidige AFS volgens de voormeting 

Zowel in de voor- als nameting werden twee cases aan de maatschappelijk werkers voorgelegd35, 
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 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.  

Een eerste opvallende bevinding is dat, zoals al veel vaker aangegeven, 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 (eerste kolom in Tabel 28 en Tabel 29), 
zien we dat de alleenstaande cliënt uit de eerste voorgelegde case in sommige OCMW’s 0 euro 
zou ontvangen, terwijl in het meest ‘royale’ OCMW deze persoon tot 201 euro steun kan 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 0 en 367 euro. 

Een tweede markante bevinding is dat er binnen OCMW’s heel wat spreiding voorkomt tussen 
de vermelde bedragen. Dit kan te maken hebben met feit dat niet alle maatschappelijk werkers 
die de voormeting invulden van nabij betrokken zijn bij het aanvragen en opstellen van dossiers 
AFS. Toch is het frappant dat zelfs binnen één OCMW de maatschappelijk werkers een dusdanig 
verschillende inschatting geven van de bedragen waarop men recht zou hebben. Zo loopt dit 
verschil in OCMW 3 bijvoorbeeld op tot 250 euro voor een alleenstaande cliënt (case 1; 
minimum 45 euro steun, maximum 300 euro steun) en in OCMW 2 tot 400 euro voor een gezin 
met kinderen (case 2; minimum 100 euro steun, maximum 500 euro steun). 

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 82 euro waar volgens REMI 241 euro zou nodig zijn, en het gezin uit case 2 ontvangt 
gemiddeld 182 euro terwijl er volgens REMI 514 euro nodig is. 

De bijlage bevat ook de samenvattende tabellen waarin de bedragen gemiddeld per regio 
(Vlaanderen, Brussel en Wallonië) terug te vinden zijn: hieruit blijken geen significante 
verschillen (zie Bijlagetabel 27). 

                                           

35 Vraag 8 in de vragenlijst voor maatschappelijk werkers – zie paragraaf 10.1 in bijlage 
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Tabel 28: Huidige toegekende aanvullende financiële steun, case 1  

OCMW  
Voormeting 

Case 1: nu toegekend 
Nameting 

Case 1: nu toegekend 

 Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 69 43 0 118 5 165 199 50 394 3 
10 201 80 131 310 4 187 0 187 187 2 
11 14 17 0 50 7 0  0 0 1 
9 105 8 100 114 3 109 13 100 118 2 
12 103 3 101 106 3 89 24 72 106 2 
5 73 32 50 95 2     0 
13 100 50 50 150 3     0 
7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 
4 78 88 0 175 6 0 0 0 0 3 
2 85 53 0 150 10 100 82 0 200 4 
6     0 75  75 75 1 
1 98 83 0 200 4 83 76 0 150 3 
3 102 111 45 300 5 124 80 45 250 5 

TOTAAL 82 73 0 310 55 93 92 0 394 28 
Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele 
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag t een individuele maatschappelijk werker 
invulde 

 

Tabel 29: Huidige toegekende aanvullende financiële steun, case 2 

 OCMW 
Voormeting 

Case 2: nu toegekend 
Nameting 

Case 2: nu toegekend 

 Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 107 62 0 151 5 167 46 115 205 3 
10 367 53 288 397 4 346 0 346 346 2 
11 26 19 0 50 5 0  0 0 1 
9 200  200 200 1 122 149 17 227 2 
12 263 0 263 263 2 244 31 222 266 2 
5     0     0 
13 160 57 120 200 2     0 
7 0 0 0 0 2 50 71 0 100 2 
4 210 119 0 310 6 140 128 0 250 3 
2 204 127 100 500 9 125 150 0 300 4 
6     0 140  140 140 1 
1 160 125 0 350 5 124 76 70 250 5 
3 259 100 150 400 5 361 63 300 445 5 

TOTAAL 182 128 0 500 46 184 132 0 445 30 
Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele 
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag t een individuele maatschappelijk werker 
invulde 

 
 
 
 



 
  

~ 58 ~ 

 

B. Huidige aanvullende financiële steun: evolutie tussen voor- en nameting 

Op het tijdstip van de nameting werden deze cases opnieuw voorgelegd aan de maatschappelijk 
werkers (zie ook Tabel 28 en Tabel 29. Het betreft hier een aanzienlijk kleinere groep 
respondenten dan deze welke de voormeting invulden. Aangezien er in de toekenning van AFS 
normaal gezien in de tussenliggende periode geen opvallende veranderingen plaatgrepen, 
zouden we verwachten dat de toegekende steun die de respondenten noteerden, vergelijkbaar 
zou moeten zijn met de bedragen vermeld in de voormeting. Dat dit niet overal het geval blijkt te 
zijn, heeft waarschijnlijk deels te maken met de verschillende populaties maatschappelijk 
werkers die werden bereikt op de twee meetmomenten. Daarnaast zou het ook interessant zijn 
om te bekijken of door de kennismaking met REMI en het gebruik van referentiebudgetten in de 
individuele begeleiding en het mogelijk overleg hieromtrent, er grotere eensgezindheid zou zijn 
binnen OCMW’s over het bedrag dat zou worden toegekend. Dit lijkt echter zeker niet consistent 
het geval te zijn – de standaardafwijking (SD; spreiding rond het gemiddelde) lijkt in een aantal 
OCMW’s weliswaar kleiner geworden (dus meer eensgezindheid over het toegekend bedrag), 
maar in zeker evenveel OCMW’s lijkt er in de nameting nog een grotere spreiding te zijn van de 
vermelde bedragen. 

5.3.2.2 Hoeveel aanvullende financiële steun is er nodig om menswaardig te kunnen leven? 

A. Hoeveel aanvullende financiële steun is er nodig? 

Naast een inschatting van hoeveel AFS de twee cliënten 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 30 en Tabel 31 geven 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 250 euro kan verschillen voor de alleenstaande cliënt (case 1) en 
tot 525 euro voor het gezin met kinderen (case 2).  

Niet alleen tussen de verschillende OCMW’s, maar ook binnen de OCMW’s zelf zien we heel wat 
spreiding in de gegeven antwoorden. Daarnaast blijkt er op individueel niveau ook een sterke 
positieve correlatie36 te bestaan tussen het bedrag dat volgens de maatschappelijk werkers op 
dit moment wordt toegekend en hoeveel er volgens de maatschappelijk werker nodig zou zijn. 
Het is op basis van deze gegevens niet duidelijk uit te maken of dit betekent dat maatschappelijk 
werkers hun eigen inschatting van hoeveel steun nodig is om menswaardig te leven laten 
afhangen van hoeveel steun hun eigen OCMW toekent of dat hun rapportering van hoeveel hun 
OCMW toekent, gekleurd is door hun eigen idee over hoeveel steun nodig zou zijn.  

In de bijlage kan in de samenvattende Bijlagetabel 27 nog worden opgemerkt dat er geen 
significante verschillen zijn tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel voor wat betreft het bedrag 
aan aanvullende financiële steun dat volgens maatschappelijk werkers nodig is om menswaardig 
te leven. 

 

                                           

36 T0: Pearson r = .51, p<.01 voor case 1 en r = .66, p< .01 voor case 2 
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Tabel 30: Aanvullende financiële steun nodig om menswaardig te kunnen leven, case 1 

 OCMW 
Voormeting 

Case 1: nodige AFS 
Nameting  

Case 1: nodige AFS 

 Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 341 99 150 450 10 267 202 150 500 3 
10 278 32 250 310 4 200 0 200 200 2 
11 105 94 12 200 5 250  250 250 1 
9 200 71 150 250 2 175 35 150 200 2 
12 201 100 100 300 3 222 39 195 250 2 

5 260 66 200 330 3 200 0 200 200 2 
13 260 164 80 400 3     0 
7 108 11 100 115 2 105 64 60 150 2 
4 215 71 115 300 6 83 76 0 150 3 
2 250 102 100 500 13 260 114 100 400 5 
6     0 150  150 150 1 
1 171 191 0 500 5 175 50 125 250 5 
3 354 203 50 600 5 294 208 75 500 5 

TOTAAL 246 130 0 600 61 209 122 0 500 33 
Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele 
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag t een individuele maatschappelijk werker 
invulde 

 

Tabel 31: Aanvullende financiële steun nodig om menswaardig te kunnen leven, case 2 

 OCMW 
Voormeting 

Case 2: nodige AFS 
Nameting  

Case 2: nodige AFS 

 Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 531 247 200 1000 11 693 227 450 900 3 
10 442 44 397 500 4 425 35 400 450 2 
11 159 139 20 300 5 250  250 250 1 
9 278 173 155 400 2 364 193 227 500 2 
12 567 375 350 1000 3 380 170 260 500 2 
5 683 76 600 750 3 200 0 200 200 2 
13 375 177 250 500 2     0 
7 183 112 100 310 3 310 269 120 500 2 
4 403 148 250 600 6 438 120 300 515 3 
2 450 220 250 1000 11 350 173 200 500 4 
6     0 400  400 400 1 
1 278 183 170 600 5 192 119 100 400 5 
3 520 241 150 800 5 470 233 200 800 5 

TOTAAL 423 232 20 1000 60 379 201 100 900 32 
Noot: Avg: gemiddelde, SD: standaardafwijking, Min: het laagste bedrag dat een individuele 
maatschappelijk werker invulde, Max: het hoogste bedrag t een individuele maatschappelijk werker 
invulde 
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B. AFS nodig om menswaardig te leven: evolutie tussen de twee meetmomenten 

In de nameting werd dezelfde vraag voorgelegd aan de maatschappelijk werkers. We zien dat 
het gemiddeld bedrag licht daalt tussen voor- en nameting, maar we dienen te benadrukken dat 
het hier twee groepen van zeer verschillende omvang betreft. Als we deze gegevens via repeated 
measures analyses bekijken (waarbij de antwoorden van dezelfde 28 maatschappelijk werkers 
op de voor- en nameting worden vergeleken), zien we een significante daling37 in de inschatting 
van de nodige AFS voor de alleenstaande cliënt (case 1): van gemiddeld 268 euro  (SD = 136 
euro) in de voormeting naar 215 euro (SD =131 euro) in de nameting en een niet-significante 
daling38 in de inschatting nodige steun voor het gezin met kinderen (case 2) van 471 euro (SD= 
261 euro) in de voormeting naar gemiddeld 397 euro (SD = 210 euro) in de nameting. Er zijn 
geen interacties met regio (Vlaanderen/Wallonië). 

Interessanter echter is om te weten of de bedragen die worden vermeld, na de kennismaking 
met REMI en het gebruik van de referentiebudgetten in het vierde werkpakket van deze studie, 
ook daadwerkelijk dichter zullen liggen bij het bedrag dat volgens de referentiebudgetten 
minimaal nodig is om menswaardig te leven. Hiertoe hebben we de absolute afwijking bekeken 
tussen de bedragen die volgens een maatschappelijk werker nodig zijn en de bedragen die 
volgens REMI voor deze cliëntsituaties nodig zou zijn (241 euro voor case 1 en 514 euro voor 
case 2). Hoe kleiner de afwijking, hoe dichter de bedragen van de maatschappelijk werker dus 
liggen bij het REMI-bedrag. Voor case 1 zien we geen evolutie, bij case 2 zien we wel dat de 
gemiddelde afwijking kleiner wordt en dat dus de vermelde bedragen dichter in de buurt liggen 
van wat volgens de referentiebudgetten nodig is. Een repeated measures analyse op de afwijking 
voor case 1 en 2 samen toont geen significant ‘betere’ inschatting in de nameting in vergelijking 
met de voormeting. Als we echter de afwijking tussen de opgegeven bedragen en de REMI-
bedragen op beide meetmomenten bekijken en tegelijk rekening houden met het gewest waarin 
de maatschappelijk werker werkzaam is, merken we een randsignificante interactie met 
gewest39 op,. In Vlaanderen zien we dat de maatschappelijk werkers met hun inschatting van het 
bedrag aan aanvullende steun dat nodig is om menswaardig te kunnen leven in de nameting 
dichter bij de REMI-bedragen komen, terwijl dit in Wallonië niet het geval is (Brussel werd 
buiten beschouwing gelaten wegens te beperkte N).  

Deze bevinding wordt grafisch weergegeven in Figuur 3. Hieruit leiden we af dat Vlaamse 
maatschappelijk werkers in de voormeting (blauwe balk) bedragen opgeven die relatief ver 
verwijderd liggen van de bedragen die volgens REMI nodig zouden zijn om menswaardig te 
leven, maar dat dezelfde maatschappelijk werkers in de nameting (rode balk)bedragen opgeven 
die dichter in de buurt liggen van de REMI-bedragen. In Wallonië is er tussen de voor- en 
nameting echter weinig verschil op te merken in de mate waarin de door de maatschappelijk 
werker vermelde bedragen afwijken van de REMI-bedragen. 

 

 

                                           

37 F(1,27)= 4.67, p<.05, Eta² = .15 
38 F(1,27)= 2.89, ns, Eta²= .10 
39 F= 3.84, p<.07, Eta² = .14 
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Tabel 32: Nodige aanvullende steun: gemiddelde afwijking tussen de eigen inschatting van de 
maatschappelijk werkers en het REMI-bedrag 

  
Voormeting 

case 1 
Nameting 

case 1 
Voormeting 

case 2 
Nameting 

case 2 

Gemiddelde afwijking van de eigen 
inschatting met REMI 

107 107 223 185 

Standaardafwijking  86 77 136 150 

 
 
 

Figuur 3: Absolute afwijking ten opzichte van de REMI-bedragen (case 1 en 2 samen) 
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5.3.2.3 Empowerment van de maatschappelijk werker en de praktijk van de begeleiding 

A. Empowerment 

Om na te gaan in hoeverre het implementeren van de referentiebudgetten en de webapplicatie 
REMI in de praktijk van de maatschappelijk werkers een empowerende werking kan hebben, 
werd zowel in de voor- als nameting de empowermentschaal van Spreitzer opgenomen (199540, 
199641). Deze vragenlijst bestaat uit twaalf items - vijftien in de uitgebreidere versie -, dewelke 
empowerment meet op de dimensies ‘meaning’, ‘self-determination’, ‘competence’ en ‘impact’. 
Deze Engelstalige schaal wordt zeer frequent gebruikt in onderzoeksliteratuur rond 

                                           

40 Spreitzer, G.M. (1995) Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of 
Management Journal, 38(5), 1442-65. 
41 Spreitzer, G.M. (1996) Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39(2), 
483-504 
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‘organizational empowerment’, heeft een goede test-hertest betrouwbaarheid en goede interne 
consistentie. Ook hier in deze steekproef blijkt de interne consistentie vrij goed (zie  Bijlagetabel 
28). 

Uit de gemiddelde schaalscores in de voormeting en de verdeling (zie Bijlagetabel 29 en 
Bijlagetabel 30) kunnen we afleiden dat de gemiddelde maatschappelijk werker zijn werk als 
betekenisvol aanziet (gemiddeld eens of helemaal eens met uitspraken als ‘Het werk dat ik 
verricht, is erg belangrijk voor mij’) en zichzelf als bekwaam inschat om zijn werk te doen. 
Maatschappelijk werkers ervaren echter iets minder dat ze zelf kunnen beslissen over hoe hun 
werk wordt ingedeeld (zelfdeterminatie: gemiddeld ‘niet eens, niet oneens’ op vragen als ‘Ik 
beschik over onafhankelijkheid en vrijheid om mijn werk op mijn manier te doen’) en hebben 
niet het idee dat ze veel impact hebben op hoe hun afdeling of dienst werkt (impact, met items 
als ‘Ik heb invloed op wat er op mijn afdeling gebeurt’). 

Als we willen nagaan in welke mate het gebruik van de referentiebedragen en de webapplicatie 
REMI zou bijdragen aan de ervaren empowerment van de maatschappelijk werkers vergelijken 
we hun individuele scores op beide meetmomenten aan de hand repeated measures analyses. 
Hier zien we geen significante evolutie voor de totale schaalscore, noch voor de verschillende 
subschalen, met uitzondering van de subschaal ‘betekenis’ (waar een daling op te merken valt). 
Hierbij geldt echter wel dat deze subschaal in de nameting minder intern consistent bleek (zie 
Bijlagetabel 28). Ook wanneer we controleren voor het ervaren van andere veranderingen in het 
werk, de regio of het reeds eerder gebruiken van richtnormen zien we geen significante evolutie 
in het ervaren empowerment. 

B. Ervaring van effectiviteit van de begeleiding van cliënten met en zonder schulden 

Omdat de empowermentschaal weliswaar een gevalideerd instrument is maar tegelijk relatief 
los staat van de context waarin de maatschappelijk werkers hun cliënten begeleiden, werden 
ook een aantal vragen toegevoegd over de individuele begeleiding van cliënten met en zonder 
schulden. In Tabel 33 zien we dat de meerderheid van de maatschappelijk werkers in de 
voormeting  zowel cliënten met als zonder schulden begeleidt. 

Tabel 33: Begeleiding van cliënten met en zonder schulden, voormeting 

  N %  

Begeleiding cliënten met en zonder schulden  39 53.4%  

Enkel begeleiding cliënten met schulden  17 23.3%  

Enkel begeleiding cliënten zonder schulden  11 15.1%  

Geen begeleiding cliënten  6 8.2%  

 

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. 
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Bijlagetabel 31 presenteert de antwoorden van de respondenten in de voormeting, zowel voor 
de begeleiding van cliënten met als zonder schulden. 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 (zie ook Bijlagetabel 32) en zijn maatschappelijk werkers dus niet 
gemiddeld positiever over de begeleiding van cliënten met schulden in vergelijking met cliënten 
zonder schulden. 

Daarnaast willen de evolutie tussen voor- en nameting bekijken. 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 (omgekeerd gescoord)’ weggelaten omdat deze 
onvoldoende samenhing met de andere vragen (zie  Bijlagetabel 33). Er blijkt een bijna 
significante toename te zijn in de subjectieve ervaren effectiviteit van de individuele begeleiding 
tussen voor- en nameting.42 Dit is vooral toe te schrijven aan een kleine en randsignificante 
stijging in de gemiddelde score tussen beide meetmomenten voor de mate waarin 
maatschappelijk werkers ervaren dat hun begeleiding helpt om problemen te voorkomen43 en 
leidt tot gedragsverandering bij de cliënt44. 

Tabel 34: Gemiddelden voor de subjectieve ervaren effectiviteit van de begeleiding 

  Voormeting Nameting 

 Avg SD Avg SD N 

Vooruitgang 2,90 0,74 3,14 0,74 25 

Nieuwe inzichten     2,90 0,84 2,85 0,75 26 

Problemen voorkomen 2,93 0,68 3,20 0,76 27 

Weinig problemen oplossen* 2,95 0,76 2,82 0,71 25 

Gedragsverandering 2,63 0,61 2,90 0,75 26 

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

2,83 0,54 3,06 0,63 27 

Noot: vet: p<.10 

 

                                           

42 F(1,26) = 3.92, p<.06, eta² = .13 
43 F(1,26) = 3.15, p<.10, eta² = .11 
44 F(1,25) = 3.73, p<.07, eta² = .13 
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C. Gebruik van budgetoverzichten en referentiebedragen in de begeleiding 

Zowel voor de begeleiding van cliënten met als zonder schulden werd gevraagd voor hoeveel 
dossiers (bijna geen enkel dossier, een minderheid, ongeveer de helft, een meerderheid of bijna 
alle dossiers) er gedetailleerde budgetoverzichten en referentiebedragen/richtnormen gebruikt 
worden in de begeleiding. 

In Bijlagetabel 34 worden de antwoorden van de respondenten in de voormeting weergegeven, 
zowel voor de begeleiding van cliënten met als zonder schulden. Hier is duidelijk te zien dat de 
meerderheid van de maatschappelijk werkers in de begeleiding van cliënten met schulden 
gebruikmaakt van gedetailleerde budgetoverzichten, en dat er ook voor relatief veel dossiers 
referentiebedragen worden gebruikt. Bij de begeleiding van cliënten zonder schulden is minder 
het geval. Dit wordt bevestigd door een repeated measures analyse waaruit blijkt dat significant 
meer dossiers van cliënten met schulden gebruikmaken van budgetoverzichten45, en waarbij er 
een trend is om in meer dossiers met schulden met referentiebedragen te werken46 (zie ook 
Bijlagetabel 35). 

Omdat voor het interventie-luik van dit project een individuele begeleiding van een beperkte 
groep cliënten met focus op referentiebudgetten werd opgezet, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat 
de maatschappelijk werkers hiervan elementen overnemen in hun dagelijkse begeleiding met 
cliënten. Daarom bekijken we of er een evolutie op te merken valt. Ook hier hebben we de scores 
van maatschappelijk werkers die cliënten met en zonder schulden begeleiden gecombineerd om 
een zo groot mogelijke groep respondenten te weerhouden. Opvallend is dat de maatschappelijk 
werkers in de nameting gemiddeld rapporteren in significant minder dossiers met richtnormen 
en/of referentiebedragen te werken dan in de voormeting47. Een mogelijke verklaring zou zijn 
dat de invulling van wat verstaan wordt onder ‘richtnormen’ verengd is door de kennismaking 
met de webapplicatie REMI en de referentiebudgetten. 

Tabel 35: Evolutie tussen voor- en nameting in het gebruik van budgetoverzichten en 
referentiebedragen/richtnormen 

  Voormeting Nameting 

  Avg SD Avg SD N 

Budgetoverzichten 4,43 1,01 4,17 1,13 27 

Referentiebedragen 3,35 1,22 2,75 1,51 26 

Noot: vet: p<.05, gebruik van budgetoverzichten significante interactie met regio. 

 

D. Ervaring van individuele begeleiding binnen werkpakket 4 van het REMI-project 

Tenslotte werden er na afloop van de individuele begeleiding nog een aantal vragen gesteld om 
te peilen naar de ervaring van de maatschappelijk werker met deze begeleiding. Voor elke cliënt 
die werd begeleid, werden enkele vragen gesteld, zoals ‘dankzij de individuele begeleiding slaagt 
de cliënt er beter in om een goed zicht te krijgen op zijn/haar inkomsten en uitgaven’, die 

                                           

45 F(1,28) = 7.70, p<.05, eta² = .22 
46 F(1, 28) = 3.63, p<.07, eta² = .12) 
47 F(1,25) = 6.79, p<.05, eta² = .21 
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werden gescoord op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (helemaal wel). Voor elke 
maatschappelijk werker geven we deze scores gemiddeld weer over de begeleide cliënten.  

Uit Tabel 36 blijkt dat de helft van de maatschappelijk werkers meent dat dankzij de individuele 
begeleiding de cliënt een beter inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven en dat de 
doelstellingen die geformuleerd werden ook effectief gehaald werden. Deadlines daarentegen 
worden door de maatschappelijk werkers slechts weinig zinvol geacht om beter met geld om te 
gaan. 

In Bijlagetabel 36 en Bijlagetabel 37worden de gemiddelden gepresenteerd per vraag en worden 
de ervaring van de begeleiding in werkpakket 4 per regio weergegeven. 

Tabel 36: Ervaring van de maatschappelijk werker met de individuele begeleiding van een cliënt 

Aantal en aandeel maatschappelijk werkers dat het wel of helemaal eens was 
met onderstaande stelling:  

N % 
 

Ik vond de individuele begeleiding nuttig voor de cliënt 11 36,7% 

Dankzij de individuele begeleiding slaagt de cliënt er beter in om een goed zicht te 
krijgen op zijn/haar inkomsten en uitgaven 

15 50,0% 

Dankzij het opschrijven van de uitgaven heeft de cliënt een beter zicht gekregen op 
wat hij maandelijks kan uitgeven 

13 43,3% 

Dankzij het model van gedragsverandering heb ik meer inzicht in welke fase de 
cliënt zich bevindt 

11 36,7% 

Dankzij het model van gedragsverandering kan ik de cliënt meer op maat 
begeleiden 

8 26,7% 

Dankzij het formuleren van doelstellingen kan de cliënt beter omgaan met zijn 
geld 

10 33,3% 

Dankzij het formuleren van implementatie-intenties kan de cliënt beter met zijn 
geld omgaan 

11 36,7% 

Dankzij het hanteren van deadlines kan de cliënt beter met zijn geld omgaan 5 16,7% 

In welke mate heeft de cliënt de doelstellingen bereikt die hij formuleerde? 14 50,0% 

 

5.3.3 Maatschappelijk werkers en hun waardering over de individuele begeleiding 
en REMI 

Een bekommernis die gedeeld werd door alle deelnemende maatschappelijk werkers aan het 
onderzoek, was de te beperkte looptijd. Het gevoel leeft bij de begeleiders dat ze minimaal zes 
maanden zouden moeten kunnen investeren om te bekijken wat het resultaat is. In de twee 
maanden waarin het vierde werkpakket werd uitgevoerd is er volgens de maatschappelijk 
werkers bij sommige cliënten wel het een en ander kunnen worden bijgeschaafd. Zo melden 
sommige begeleiders dat enkele cliënten interesse hebben gekregen in hun geldzaken, 
nauwkeurig hun uitgaven opvolgen en op eigen initiatief vroegen om de nabije opvolging door 
de begeleider verder te zetten.  

Maatschappelijk werkers geven aan dat  het niet evident was om cliënten te vinden die aan de 
eerder vermelde criteria voldeden en bereidwillig waren om aan het onderzoek deel te nemen. 
Vooral het beschikken over een budget dat toelaat om het geld anders te besteden, bleek een 
struikelblok. Na afloop van de individuele begeleiding bleek dan ook voor cliënten met een zeer 



 
  

~ 66 ~ 

 

beperkt inkomen dat een ander bestedingspatroon of eventuele besparingen niet realiseerbaar 
zijn. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek werden maatschappelijk werkers geconfronteerd 
met uitval. Een terechte opmerking verwijst dan ook naar de moeilijkheid om ervoor te zorgen 
dat personen blijven deelnemen. Vaak worden ze in hun privé-situatie zodanig overvallen door 
andere hindernissen die hun deelname aan het programma bemoeilijken en de individuele 
begeleiding tot een last maken (bijvoorbeeld crisis thuis, andere facturen, onverwachte 
tegenvallers…).  

De maatschappelijk werkers waarschuwen ook om de sessies niet te eng toe te spitsen op 
(be)sparen. Gelet op het feit dat vele van de deelnemende cliënten met een beperkt budget 
moeten rondkomen, is een ander bestedingspatroon niet steeds mogelijk of aan de orde. Echter, 
dankzij het noteren van de dagdagelijkse uitgaven en het proberen plannen van de 
noodzakelijke uitgaven, krijgen zowel de maatschappelijk werkers als cliënten een beter zicht op 
het te besteden budget en de manier waarop ze het momenteel uitgeven. Zo slaagde een cliënt 
die al zeer doorgedreven haar budget opvolgde, erin om vijf euro per week extra te besparen 
(door te besparen op wat voor haar luxeproducten zijn: yoghurt en stokbrood) zodat ze na 
afloop van het vierde werkpakket een kleine som ter beschikking had om kleding voor haarzelf 
te kopen. Dit stemt overeen met de eerdere bevindingen van Thaler en Humbeeck (beide in Op 
De Beeck, Brodala & Storms, 2011: 4848) dat families met een beperkt inkomen explicietere 
budgetteringsregels hanteren en dat ze de neiging vertonen om engere budgetten voor een 
kortere periode te bepalen. Een andere cliënte in hetzelfde OCMW was eveneens gemotiveerd 
om haar bestedingen onder de loep te nemen en eventuele besparingen te realiseren, maar 
botste op hoge uitgaven voor geneesmiddelen die een grote druk leggen op haar week- en 
maandbudget.  

Ook de arbeidsbelasting en tijd nodig voor de voorbereiding en opvolging van de begeleiding 
vormen een aandachtspunt voor de deelnemende maatschappelijk werkers. Hoewel de 
meerderheid van de begeleiders de individuele begeleiding een waardevol instrument vindt om 
budgetteringsvaardigheden van (bepaalde) cliënten te versterken, geven ze tevens te kennen dat 
er binnen hun huidige manier van werken onvoldoende tijd voorhanden is om een dergelijke 
begeleiding te veralgemenen naar alle cliënten die ermee gebaat zouden zijn.  

Opvallend is dat maatschappelijk werkers te kennen geven dat er niet erg veel beweegt op het 
gebied van het versterken of aanleren van vaardigheden van cliënten. Zo stelt een 
maatschappelijk werker van een OCMW dat momenteel enkel de cliënten in budgetbeheer 
werken met een huishoudboekje dat door begeleider en cliënt wordt ingevuld en opgevolgd. 
Cliënten in budgetbegeleiding, een minderheid in dat OCMW, hebben deze vorm van begeleiding 
niet, net zomin als cliënten die steun ontvangen (zoals een leefloon). Deze personen hebben 
zesmaandelijks een afspraak op het OCMW om de herziene steun te bespreken, maar krijgen 
geen begeleiding in de besteding ervan. Voor deze cliëntprofielen wordt de individuele 
begeleiding als zeer zinvol omschreven.  

 

                                           

48 Op de Beeck, S., Brodala, J. & Storms, B. (2011), Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor 

schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit, studie uitgevoerd in opdracht van het 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Katholieke Hogeschool Kempen: Geel, 300p.  
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5.3.4 Samenvatting bevindingen maatschappelijk werkers  

Ook hier geldt dat slechts een beperkte groep maatschappelijk werkers deelnam aan het 
volledige onderzoek, wat maakt dat de uiteindelijke steekproef vrij klein is. Dit beperkt enerzijds 
de  mogelijkheden tot het inbouwen van diverse controlevariabelen in de analyses en de kans op 
statistisch significante bevindingen, en anderzijds vormt dit ook een steekproef die niet als 
volledig representatief kan worden gezien voor de maatschappelijk werkers werkzaam binnen 
de sociale dienst van de OCMW’s. 

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 (dezelfde als degene die aan 
de raadsleden werd voorgelegd). Wat betreft de huidige toekende AFS blijkt er zowel tussen 
OCMW’s als tussen maatschappelijk werkers binnen OCMW’s veel 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. Het gemiddelde van alle maatschappelijk werkers blijkt wel nauw aan te sluiten 
bij wat volgens de referentiebudgetten nodig is voor de alleenstaande cliënt, maar de inschatting 
van de nodige financiële steun voor het gezin met kinderen blijft aanzienlijk lager dan wat 
volgens de referentiebudgetten nodig zou zijn, wat suggereert dat de meerkost van kinderen 
niet steeds even goed wordt ingeschat. Daarnaast blijkt dat in Vlaanderen de bedragen die 
volgens de maatschappelijk werkers nodig zijn na de interventie dichter bij de REMI-bedragen 
lagen terwijl in Wallonië geen soortgelijke evolutie op te merken viel. 

De meerderheid van de maatschappelijk werkers geeft aan dat het krijgen van aanvullende 
financiële steun in het eigen OCMW verbonden is aan een aantal mogelijke voorwaarden of 
maatregelen. Slechts een derde van de maatschappelijk werkers  vindt het ook echt nuttig dat 
cliënten verplicht in budgetbeheer of budgetbegeleiding komen bij het OCMW, en hoewel het 
volgen van cursussen budgetmanagement en cursussen gericht op attitude- of 
gedragsveranderingen minder vaak worden opgelegd, lijken de maatschappelijk werkers deze 
zelfs iets nuttiger te vinden dan de verplichting in budgetbeheer of –begeleiding te gaan. Globaal 
lijken de maatschappelijk werkers kritischer over het nut van deze maatregelen dan de 
raadsleden. 

Voor en na de interventie, waarbij de referentiebudgetten als instrument in de individuele 
begeleiding van cliënten werden ingebouwd, werd de ervaring van empowerment van de 
maatschappelijk werkers en de subjectieve ervaring van effectiviteit van begeleiding van 
cliënten gemeten. In het algemeen zien we dat maatschappelijk werkers vrij hoog scoren wat 
betreft de betekenisvolheid van hun werk en de mate waarin ze zich competent voelen, maar dat 
ze minder autonomie ervaren over hoe het werk in te delen en dat ze niet echt het gevoel 
hebben dat ze veel invloed hebben binnen hun organisatie. De interventie blijkt geen duidelijk 
versterkend effect te hebben. Wel zien we dat na de interventie maatschappelijk werkers hun 
begeleiding als effectiever beoordelen (om toekomstige problemen te voorkomen en om bij 
cliënten tot gedragsveranderingen te komen) in vergelijking met voor de interventie. Specifiek 
met betrekking tot het interventieprogramma zien we dat de helft van de maatschappelijk 
werkers stelt dat  de cliënt  hierdoor een beter inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven en dat 
de doelstellingen die geformuleerd werden ook effectief werden gehaald. 
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5.4 Voor- en nameting: analyse van de gegevens van de OCMW-
raadsleden 

In deze paragraaf presenteren we de gegevens die we verzamelden via de vragenlijsten die door 
de OCMW-raadsleden werden ingevuld. Ook zij kregen op twee meetmomenten een vragenlijst 
voorgeschoteld. Voor het onderzoek van start ging, werden de referentiebudgetten en de 
webapplicatie aan de raadsleden van het OCMW of het Bijzonder Comité voorgesteld. Op 
voorhand werden de vragenlijsten naar de raadsleden verstuurd, deze werden verzameld 
tijdens de presentatie. Na afloop van de vier werkpakketten werd er een tweede vragenlijst naar 
de OCMW-raadsleden gezonden (per e-mail). Omdat de vorming voor de raadsleden op 
verschillende momenten in het jaar werd ingepland is het interval tussen de voor- en nameting 
erg verschillend tussen OCMW’s. De vragenlijsten peilden naar de visie van raadsleden rond 
minimale inkomens, hun visie over aanvullende financiële steun en de nuttigheid van 
voorwaardelijke hulpverlening. Aan de hand van de voor-en nameting wilden we ook nagaan in 
welke mate zij hierover nadenken en in hoeverre hun visie eventueel wordt beïnvloed door 
kennismaking met referentiebudgetten en de voorstelling van REMI. 

Vooreerst staan we in deze paragraaf stil bij het profiel van de raadsleden die deelnamen aan het 
onderzoek. Hiervoor baseren we ons op de gegevens uit het eerste meetmoment. In tweede 
instantie presenteren we de resultaten uit de nameting (dus nadat de raadsleden het onderzoek 
en de referentiebudgetten leerden kennen) en gaan we na of er zich veranderingen hebben 
voorgedaan.  

 

5.4.1 Profiel van de OCMW-raadsleden die deelnamen aan het onderzoek  

 
In totaal namen 44 raadsleden deel aan de voormeting van het onderzoek, 28 raadsleden vulden 
ook de vragenlijst in na afloop van het vierde werkpakket (individuele begeleiding van de 
cliënten door maatschappelijk werkers). 

Tabel 37: Aantal deelnemende raadsleden per OCWM 

OCMW    Voormeting Nameting 

    N = 44 N = 28 

 

8   4 2 

10   3 1 
11   6 2 
9   3 1 

12   5 3 
5   6 5 
7   6 5 

4   2 2 

2   3 2 
3   6 5 
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In Tabel 38 worden de belangrijkste karakteristieken van de deelnemende raadsleden 
weergegeven. Van de 28 raadsleden die deelnamen aan de nameting was er slechts 1 persoon 
niet aanwezig op de originele voorstelling van de referentiebudgetten. Gezien de kleinere groep 
respondenten voor de nameting, opteerden we ervoor om voor de meer beschrijvende analyses 
de data uit de voormeting te gebruiken.  

Tabel 38: Kenmerken raadsleden op voor- en nameting 

  Voormeting Nameting 

N 44 28 

Aandeel mannen 47% 46% 

Leeftijd  51,9 50,6 

Standaardafwijking leeftijd 9,24 10,54 

Anciënniteit Raad 8,7 9,6 

Standaardafwijking anciënniteit raad 7,89 9,82 

Beslissen over AFS?   

Ja, als stemgerechtigd raadslid 22,0% 24,0% 

Ja, als lid bijzonder comité 73,2% 72,0% 
Neen 2,4% 4,0% 

Andere 2,4%  

 

Uit deze tabel kunnen we opmaken dat de verhouding man/vrouw ongeveer gelijk is verdeeld: 
in de voormeting was 47% van het mannelijke geslacht, in de nameting was dat 46%. Gemiddeld 
waren raadsleden in de voormeting 51,9 jaar oud en 50,6 jaar in de nameting en hadden ze een 
gemiddelde anciënniteit van 8,7 jaar in de voormeting en 9,6 jaar in de nameting. De overgrote 
meerderheid van de respondenten is lid van het bijzonder comité en is dus bevoegd om te 
beslissen over het toekennen van aanvullende financiële steun.  

5.4.2 Resultaten interventie 

5.4.2.1 Visie op steun 

A. Menswaardig leven en bron van inkomsten 

De vragenlijst peilde naar de mate waarin een voldoende inkomen als voorwaarde werd gezien 
om menswaardig te kunnen leven en in welke mate een aantal bronnen van inkomen, met name 
leefloon, minimum werkloosheidsuitkering, minimumloon, en minimum pensioen, volgens hen 
toelaten menswaardig te leven. De antwoorden van de raadsleden op het eerste meetmoment 
worden gepresenteerd in Tabel 39. Algemeen blijkt dat de overgrote meerderheid van de 
raadsleden (83%) wel of helemaal wel vindt dat een voldoende inkomen een noodzakelijke 
voorwaarde is om menswaardig te kunnen leven. Het leefloon en minimumpensioen worden 
door vrijwel niemand als voldoende gezien om menswaardig te kunnen leven (slechts 10% en 
13% vindt dit wel of helemaal wel voldoende). Ongeveer een derde van de deelnemende 
raadsleden vindt een minimum werkloosheidsuitkering en een minimumloon voldoende om 
menswaardig te kunnen leven. 
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Tabel 39: Menswaardig leven en bron van inkomsten 

 Helemaal 
niet 

Niet Tussenin Wel 
Helemaal 

wel 

In welke mate is een voldoende inkomen 
een noodzakelijke voorwaarde om 
menswaardig te kunnen leven? 

2,5% 0,0% 15,0% 25,0% 57,5% 

In welke mate kan iemand op dit moment 
volgens u menswaardig leven met een 
leefloon? (770,18 euro per maand voor 
een alleenstaande, 1.026,91 euro per 
maand voor een samenwonende met 
gezinslast). 

17,5% 37,5% 35,0% 7,5% 2,5% 

In welke mate kan iemand op dit moment 
volgens u menswaardig leven met een 
minimale werkloosheidsuitkering? 
(1.089,1449 € euro per maand voor een 
alleenstaande, 1.214,46 € euro per maand 
voor een samenwonende met gezinslast). 

7,3% 26,8% 34,1% 29,3% 2,4% 

In welke mate kan iemand op dit moment 
volgens u menswaardig leven met een 
minimumloon (1.498,87 € bruto voor 22-
jarige met +12 maand anciënniteit)? 

7,3% 12,2% 39,0% 29,3% 12,2% 

In welke mate kan iemand op dit moment 
volgens u menswaardig leven met een 
minimumpensioen (1.066,33 € bruto per 
maand voor een alleenstaande, 1.332,50 € 
bruto gezinsbedrag, )? 

10,0% 47,5% 30,0% 10,0% 2,5% 

 

Voor de 28 raadsleden die op beide meetmomenten de vragenlijst invulden, werd ook nagegaan 
of er een evolutie te zien is in hun antwoorden op deze vraag, maar dit bleek niet het geval te zijn 
(zie Bijlagetabel 37), met uitzondering van een kleine verschuiving50 voor wat betreft het 
leefloon. Hier waren raadsleden in de nameting iets minder overtuigd van de mogelijkheid om 
menswaardig te kunnen leven met een leefloon dan in de voormeting. 

B. Voorgelegde cases: mogelijkheid tot menswaardig leven 

Zowel in de voor- als nameting werden twee cases51 aan de raadsleden voorgelegd (dezelfde als 
degene die aan de maatschappelijk werkers werden voorgelegd). Er werd eerst gevraagd in 
welke mate de beschreven cliënten volgens hen menswaardig konden leven. Zoals blijkt uit 

                                           

49 In de vragenlijst werden deze bedragen ten onrechte als minimale werkloosheidsuitkering voorgesteld. Op het 

tijdstip van afname van de vragenlijst bedroeg de minimum werkloosheidsuitkering 880.62 Euro voor een 
alleenstaande en 1048,32 voor een samenwonende met gezinslast. 

50 F(1,24) = 3.27, p<.09, eta² = .12 
51 Zie Bijlage 4: Vragenlijsten voor meer informatie over de voorgelegde cases.  
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Tabel 40 meent ongeveer 70% van de raadsleden dat in beide gevallen het inkomen 
ontoereikend is om menswaardig te kunnen leven. 

Tabel 40: Kan de cliënt in deze situatie menswaardig leven: voormeting 

  Helemaal niet Niet Tussenin Wel Helemaal wel 

 N % N % N % N % N % 

Case 1 9 22,0% 21 51,2% 10 24,4% 1 2,4% 0 0,0% 

Case 2 17 41,5% 13 31,7% 9 22,0% 2 4,9% 0 0,0% 

 

Voor de 28 raadsleden die op beide meetmomenten de vragenlijst invulden, werd ook nagegaan 
of er een verandering op te merken valt in de antwoorden op deze vraag (zie Bijlagetabel 38), 
maar dit bleek niet het geval te zijn. 

C. Voorgelegde cases: huidige steun 

Er werd ook een meerkeuzevraag gesteld (‘Vermoedt u dat wanneer dit dossier op de tafel komt 
te liggen van de raad of het bijzonder comité, deze cliënt aanvullende steun zou krijgen op uw 
OCMW’) om zicht te krijgen op de huidige steun die aan een dergelijke cliënt wordt gegeven. 
Volgens ongeveer de helft van de raadsleden zouden de cliënten uit beide cases financiële steun 
krijgen in het eigen OCMW (de alleenstaande cliënt krijgt vaker maandelijks terugkerende steun, 
het gezin met kinderen krijgt eerder eenmalige steun). 

Tabel 41: Voorgelegde cases, huidige toegekende steun 

  

Ja, eenmalige 
steun 

Ja, maandelijks 
terugkerende 

steun 

Ja, materiële 
steun 

Nee Weet ik niet 

 N % N % N % N % N % 

Case 1 11 26,8% 14 34,1% 9 22,0% 5 12,2% 2 4,9% 

Case 2 12 31,6% 10 26,3% 11 28,9% 3 7,9% 2 5,3% 

 

Daarnaast werd – voor de raadsleden die daar naar eigen zeggen zicht op hadden - gevraagd een 
inschatting te maken van het bedrag dat volgens hen als steun zou worden toegekend. Hierop 
werd echter door slechts een zeer beperkte groep raadsleden geantwoord (13 raadsleden in de 
voormeting, 16 raadsleden in de nameting). Gezien de beperkte antwoorden geven we in Tabel 
42 enkel de resultaten voor de volledige groep die deze vraag beantwoordde. 

Tabel 42: Voorgelegde cases, inschatting van de hoogte van de toegekende steun 

  
Voormeting Nameting 

Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

case 1 211,92 135,92 0 430 13 174,25 85,64 0 300 16 

case 2  249,58 149,86 100 545 12 196,40 87,05 0 350 15 
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D. Voorgelegde cases: hoeveel AFS nodig? 

Aan de raadsleden werd ook gevraagd welk bedrag aan aanvullende financiële steun de 
voorgelegde cliënten volgens de eigen inschatting van de raadsleden nodig zouden hebben om 
menswaardig te kunnen leven. In Tabel 43 en Tabel 44 worden de gemiddelde bedragen 
weergegeven die door de raadsleden in elk OCMW werden vermeld voor beide meetmomenten.  

Ook hier is er variatie op te merken tussen de verschillende OCMW’s, waarbij de gemiddelde 
inschatting van de raadsleden in het ene OCMW meer dan 400 euro hoger kan liggen dan in een 
ander OCMW (bijvoorbeeld voor de case met een alleenstaande cliënt). We moeten er wel 
rekening mee houden dat er voor sommige OCMW’s slechts gegevens van twee raadsleden 
beschikbaar zijn. 

Tabel 43: Case 1, hoeveel aanvullende steun heeft deze cliënt nodig? 

 OCMW 

Voormeting Nameting 

Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 193.33 60.28 130 250 3 425,00 106,07 350 500 2 

10 75.00 35.36 50 100 2 230,00  230 230 1 

11 216.67 76.38 150 300 3 265,00 91,92 200 330 2 

9 483.33 76.38 400 550 3 515,00  515 515 1 

12 300.00 0.00 300 300 2 133,33 152,75 0 300 3 

5 250.00 294.96 50 800 6 230,00 97,47 100 300 5 

7 350.00 229.13 150 600 3 800,00 458,26 300 1200 3 

4 200.00 141.42 100 300 2 900,00 848,53 300 1500 2 

2 352.50 109.60 275 430 2 365,00 261,63 180 550 2 

3 387.50 170.17 150 550 4 330,00 171,76 100 500 5 

TOTAAL 287.83 187.73 50 800 30 394,42 339,09 0 1500 26 

 

Tabel 44: Case 2, hoeveel aanvullende steun heeft deze cliënt nodig? 

 OCMW 

Voormeting Nameting 

Avg SD Min Max N Avg SD Min Max N 

8 250.00 70.71 200 300 2 500,00 0,00 500 500 2 

10 150.00 70.71 100 200 2 150,00  150 150 1 

11 280.00 219.66 0 500 5 300,00 141,42 200 400 2 

9 600.00 0.00 600 600 3 720,00  720 720 1 

12 275.00 106.07 200 350 2 183,33 28,87 150 200 3 

5 341.67 326.22 150 1000 6 425,00 287,23 200 800 4 

7 575.60 391.73 200 999 5 650,00 739,93 150 1500 3 

4 325.00 247.49 150 500 2 350,00 212,13 200 500 2 

2 316.67 104.08 200 400 3 500,00 212,13 350 650 2 

3 539.83 321.27 150 999 6 440,00 134,16 300 600 5 

TOTAAL 397.69 276.52 0 1000 36 422,80 294,53 150 1500 25 
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Volgens de referentiebudgetten is er 241 euro extra nodig voor de alleenstaande cliënt om een 
menswaardig bestaan te kunnen leiden, en 514 euro voor het gezin met kinderen uit de tweede 
case. Zoals blijkt uit de globale gemiddelden (de totalen in bovenstaande tabellen) ligt de 
gemiddelde inschatting van het bedrag dat volgens de raadsleden nodig is voor de alleenstaande 
cliënt (case 1) gemiddeld hoger dan het benodigde bedrag volgens de referentiebudgetten. Het 
bedrag dat volgens de raadsleden nodig is voor het gezin met twee kinderen uit de tweede case, 
ligt daarentegen ongeveer 100 euro lager dan wat de referentiebudgetten aangeven.  

Interessant om weten is of de bedragen die de raadsleden vermeldden na kennismaking met de 
referentiebudgetten en de webapplicatie REMI ook daadwerkelijk dichter komen te liggen bij 
het bedrag dat volgens referentiebudgetten minimaal nodig is om menswaardig te leven. Hiertoe 
hebben we de absolute afwijking bekeken tussen de bedragen die volgens de raadsleden nodig 
zijn en de bedragen die volgens REMI voor deze gevallen nodig zou zijn. Hoe kleiner de 
afwijking, hoe dichter de bedragen van de raadsleden dus liggen bij het referentiebedrag. Tabel 
45 hieronder geeft aan dat voor beide cases de afstand tussen de eigen inschatting en het 
referentiebedrag gemiddeld groter is na de vorming dan vóór de vorming (de gevonden 
verschillen zijn niet significant). 

Tabel 45: Afwijking tussen inschatting raadsleden en het referentiebedrag  

  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

 Case 1 Case 1 Case 2 Case 2 

Gemiddelde afwijking van REMI-bedrag 150.37 220.19 220.19 227.20 

Standaardafwijking 118.83 298.40 298.39 204.06 

 

E. Koppelen van voorwaarden aan steun 

Aan de raadsleden werd eveneens gevraagd of er in hun OCMW (soms) voorwaarden worden 
verbonden aan het uitkeren van financiële steun. Het aantal raadsleden dat bevestigend 
antwoordde en het percentage dat dit vertegenwoordigd, wordt weergegeven in Tabel 46. Net 
zoals bij de maatschappelijk werkers blijken arbeidsbereidheid en inschrijven in sociale 
huisvesting of zoeken naar een betaalbare woning vrijwel overal als voorwaarden te gelden. 

Tabel 46: Voorwaarden die op dit moment soms worden opgelegd binnen het eigen OCMW 

  
Voormeting Nameting 

N % N % 

Arbeidsbereidheid 36 90.0% 23 92.0% 
Huisvesting 32 82.1% 21 87.5% 
Verplicht budgetbeheer 25 67.6% 18 78.3% 

Verplicht budgetbegeleiding 25 67.6% 19 86.4% 

Volgen cursus budgetteren 14 37.8% 9 39.1% 
Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 
aan attitude/of gedragsverandering 

12 32.4% 10 43.5% 
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F. Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden  

De raadsleden gaven ook aan in hoeverre ze elke van de mogelijke opgelegde voorwaarden 
nuttig vinden. In Tabel 47 zien we dat alle voorwaarden op beide meetmomenten door een 
meerderheid van de raadsleden nuttig worden gevonden. Het volgen van een cursus 
budgetteren wordt over het algemeen als minst nuttig gezien, maar toch vindt nog steeds meer 
dan de helft van de raadsleden dit nuttig. 

Tabel 47: Nuttigheid van de opgelegde voorwaarden 

  

Voormeting 
Wel of helemaal 

wel nuttig 

Nameting 
Wel of helemaal 

wel nuttig 

N % N % 

Arbeidsbereidheid 30 75.0% 20 80.0% 

Huisvesting 28 70.0% 18 72.0% 

Verplicht budgetbeheer 27 67.5% 17 65.4% 

Verplicht budgetbegeleiding 26 65.0% 18 72.0% 

Volgen cursus budgetteren 19 57.6% 12 54.5% 

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 
aan attitude/of gedragsverandering 

22 68.8% 15 62.5% 

 

Er is weinig evolutie in de inschatting van de nuttigheid van bepaalde maatregelen tussen voor- 
en nameting.  

5.4.2.2 Eigen subjectieve ervaring van deelname 

In totaal meent 30% van de raadsleden dat ze dankzij deelname aan dit onderzoeksproject een 
beter zicht heeft gekregen op de financiële voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. 
Bijna de helft meent dat het OCMW in de toekomst het beleid rond AFS zal herbekijken. Een op 
vijf raadsleden zegt dat dankzij de deelname zijn/haar OCMW steundossiers met een andere bril 
bekijkt. Tenslotte zeggen ook 22 (85%) van de 26 raadsleden dat ze zouden aanraden de 
referentiebudgetten te presenteren op andere OCMW-raden. 
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Tabel 48: Eigen ervaring over de deelname aan het onderzoeksproject 

 Door de deelname aan 
dit onderzoeksproject 

Helemaal 
niet 

Niet Tussenin Wel 
Helemaal 

wel 

N % N % N % N % N % 

Heb ik een beter zicht 
gekregen op de 
financiële voorwaarden 
om menswaardig te 
kunnen leven. 

1 3.7% 6 22.2% 12 44.4% 5 18.5% 3 11.1% 

Bekijkt het OCMW 
steundossiers nu met 
een andere bril. 

3 11.5% 7 26.9% 11 42.3% 3 11.5% 2 7.7% 

Heeft het OCMW het 
beleid rond AFS 
herbekeken. 

4 17.4% 
1
0 

43.5% 6 26.1% 1 4.3% 2 8.7% 

Zal het OCMW in de 
toekomst het beleid rond 
AFS wellicht 
herbekijken. 

2 7.7% 2 7.7% 10 38.5% 5 19.2% 7 26.9% 

 

5.4.3 Samenvatting bevindingen raadsleden 

Aan de hand van een voor– en nameting wilden we peilen naar de visie van raadsleden omtrent 
AFS, in welke mate zij hierover nadenken en in hoeverre hun visie eventueel beïnvloed wordt 
door kennismaking met referentiebudgetten en de voorstelling van REMI. 

Eerst en vooral dient ook hier opgemerkt dat het aantal raadsleden dat aan beide metingen 
deelnam vrij beperkt is, wat enerzijds moet aanzetten tot enige voorzichtigheid inzake de 
representativiteit van de bevindingen, en er anderzijds ook toe kan leiden dat verschuivingen of 
verschillen  al bijzonder groot moeten zijn om op statistische toetsen tot significante resultaten 
te leiden. 

Wat betreft de huidige minimale inkomens zien we dat slechts 1 op 10 raadsleden het leefloon 
en minimumpensioen als voldoende ziet om menswaardig te kunnen leven. Na de vorming en 
deelname aan het REMI project blijkt dit zelfs nog minder het geval.  

Een aantal maatregelen of voorwaarden gekoppeld aan het verlenen van financiële steun 
worden zeer vaak opgelegd, maar het volgen van cursussen (budgetmanagement, attitude- en 
gedragsveranderingen) wordt volgens minder dan de helft van de raadsleden opgelegd terwijl 
een meerderheid van de raadsleden dit wel als nuttig tot zeer nuttig beoordeelt. 

Voor de twee beschreven cases zien we dat men het overweldigend eens is dat deze cliënten niet 
menswaardig kunnen leven, toch geeft 1 op 10 raadsleden aan dat deze cliënten geen 
aanvullende steun (materieel of financieel) zouden ontvangen in het eigen OCMW. Wat betreft 
het bedrag dat deze cliënten zouden ontvangen, durft slechts ongeveer de helft van de 
raadsleden die meent dat deze cliënten financiële steun zouden ontvangen daar een bedrag op te 
plakken. Over het benodigde bedrag voor deze cliënten is er onenigheid en we zien  dat 
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gemiddeld genomen de minimale leefkosten voor een alleenstaande enigszins worden overschat 
t.o.v. de referentiebudgetten (en ook hoger liggen dan wat volgens maatschappelijk werkers 
gemiddeld nodig is), terwijl de leefkosten van een gezin met kinderen worden onderschat.  

Het kennismaken met de referentiebudgetten heeft er niet toe geleid dat de raadsleden meer 
‘correcte’ inschattingen maken van hoeveel aanvullende steun nodig zou zijn voor de twee 
cliëntsituaties om een menswaardig leven mogelijk te maken., maar het moet hierbij wel gezegd  
dat de kennismaking enkel bestond uit een presentatie van ongeveer twee uur.  Deze presentatie 
zou de meerderheid van de OCMW-raadsleden die deelnamen aan het onderzoek aanbevelen om 
ook voor andere OCMW-raden te organiseren. Daarenboven geeft bijna 1 op 3 raadsleden zelf 
aan dat ze dankzij deze introductie en deelname aan het REMI-onderzoek een beter inzicht 
kreeg in de financiële voorwaarden om menswaardig te kunnen leven, en 1 op 5 raadsleden 
geeft aan dat ze nu met een andere bril naar financiële steundossiers kijkt. 
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6 Besluit en conclusies 
 

6.1 Financiële implicaties: meerkost van REMI 

In het eerste werkpakket bestudeerden we welke financiële implicaties verbonden zijn aan het 
gebruik van REMI. Globaal zagen we dat de huidig toegekende financiële steun voor bijna alle 
cliëntsituaties lager ligt dan de door de referentiebudgetten berekende minima. Het toekennen 
van aanvullende steun volgens REMI zal in ieder geval een belangrijke meerkost met zich 
meebrengen. Vooral voor gezinnen met (meerdere) kinderen, blijkt de kloof tussen de huidige 
steun en de referentiebudgetten erg groot. Blijkbaar wordt in de huidige steunverlening 
onvoldoende rekening gehouden met de grote impact die kinderen hebben op het gezinsbudget.  

Hoe groot de meerkost voor het toekennen van de referentiebudgetten uiteindelijk zal zijn, is 
onmogelijk te berekenen doordat deze afhankelijk is van individuele karakteristieken zoals de 
huisvestingssituatie, de sociaaleconomische situatie van het gezin, de hoogte van de huidige 
aanvullende steun, de inkomenssituatie, de aanwezigheid van kinderen, … De meerkosten die we 
in het tweede hoofdstuk presenteerden, geven met andere woorden een zeer goede indicatie van 
meer- en minderuitgaven, maar we kunnen niet garanderen alle mogelijke invloeden te hebben 
bestudeerd. Bovendien leiden we uit de minima en maxima bedragen af dat er ook binnen 
gelijkaardige cliëntsituaties - bijvoorbeeld een alleenstaande met een leefloon - grote verschillen 
bestaan in de extra steun die nodig zou zijn om deze cliënten van een menswaardig inkomen te 
verzekeren en dat het nauwkeurig veralgemenen van de berekende meerkost omwille van deze 
uniciteit onmogelijk is.  

De berekende meerkost werd hier bovendien enkel berekend voor de dossiers die we van de 
OCMW’s ontvingen. Dit is slechts een beperkt staal van alle gezinnen die nood hebben aan extra 
financiële ondersteuning, en hiervoor al dan niet komen aankloppen bij het OCMW. Indien ook 
voor al deze groepen aanvullende steun voorzien zou worden, zal dit opnieuw een aanzienlijke 
financiële belasting betekenen. Voor OCMW’s met beperktere financiële mogelijkheden zal het 
dus zeker zaak zijn te zoeken naar creatieve oplossingen als zij ervoor willen zorgen dat elke 
burger menswaardig kan participeren aan de maatschappij. Hierbij is het wel belangrijk te 
benadrukken dat er nog andere manieren bestaan dan het toekennen van aanvullende financiële 
steun om te trachten het inkomen van cliënten te verhogen, en dat het gebruik van REMI ook een 
beter zicht kan bieden op mogelijkheden om noodzakelijke uitgaven te verlagen via het 
toegankelijk maken van basisvoorzieningen voor iedereen. Echter, uit recent onderzoek blijkt 
dat de huidige minimuminkomens uit de sociale zekerheid, en in een aantal gevallen ook de 
minimumlonen, niet volstaan om menswaardig te leven (Storms & Bogaerts, 2012)52. Het is dus 
niet alleen zaak om uitgaven te verminderen en aanvullende steun toe te kennen, lokale politici 
moeten hun federale collega-beleidsmakers er blijven op attenderen dat het gebruik van de 
referentiebudgetten in de praktijk aantoont dat de huidige sociale beschermingsmechanismen 
niet volstaan om op een menswaardige manier aan de samenleving te participeren.  

                                           

52 Storms & Bogaerts. 2012. De doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in België. Wat leren de referentiebudgetten? 
In: Dierickx, van Haarlem, Coene (2012). Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2012. Leuven: Acco (te verschijnen).  
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Daarnaast willen we nog even reflecteren op de gezinnen die, volgens onze simulatieoefening, 
minder aanvullende steun zouden ontvangen dan nu het geval is. Het is zinvol om zich af te 
vragen of het opportuun is om voor deze cliënten, die nu een bepaald bedrag ontvangen en 
moeite doen om zich binnen de beperkingen van hun budget staande te houden, de inkomsten te 
verlagen. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de bedragen berekend door 
REMI op basis van de referentiebudgetten de minimumgrens representeren dat iemand met 
voldoende competenties in staat zou stellen om menswaardig te leven. Heel wat van de cliënten 
die een beroep doen op de OCMW dienstverlening bezitten deze vereiste competenties niet. De 
wenselijkheid om reeds toegekende bedragen, die niet veel hoger liggen dan deze minima, terug 
te schroeven kan dus in vraag worden gesteld.  

Uit de bevraging van de betrokken maatschappelijk werkers blijkt overigens dat een 
systematische screening van langlopende dossiers op recht op aanvullende steun maar beperkt 
plaatsvindt. Uit een eerdere pilootstudie bij OCMW’s in de Kempen bleek dat OCMW’s gemiddeld 
aan ongeveer 30% van de dossiers aanvullende steun toekennen. Gezien de weinig 
systematische screening op recht op aanvullende steun kunnen we hier de vraag opwerpen of er 
op die manier een onderbescherming van de cliënten ontstaat. Mogelijk kan een doorgedreven 
screening van alle cliënten die drie maanden of langer een beroep doen op het OCMW in 
combinatie met een goede registratie van deze dossiers bijdragen tot een (meer) optimale 
bescherming.  

Tenslotte is het zo dat de methodiek van referentiebudgetten, en de toepassing ervan in REMI, 
een aantal assumpties maakt over de competenties waarover mensen beschikken om effectief 
met hun geld en budget om te gaan. In een aantal gevallen zal aan deze voorwaarden echter niet 
voldaan zijn en hebben mensen niet voldoende kennis, vaardigheden of motivatie om hun geld 
goed te beheren, om economisch te winkelen, gezond te kunnen koken en dergelijke. Indien 
mensen niet over de benodigde competenties beschikken, zal het dus ook nodig zijn om hieraan 
te werken omdat het referentiebudget anders nog steeds niet zal volstaan. Voor beleidsmensen 
ligt dan ook hierin een bijkomende uitdaging om opportuniteiten te creëren om deze 
competenties aan te scherpen.  

 

6.2 Werking van REMI: toezien op correct gebruik 

De feedback van de gebruikers wendden we aan om van REMI een volwaardig en 
gebruiksvriendelijk werkinstrument te maken dat effectief en efficiënt werkt. Dit tweede 
werkpakket had dan ook een tweeledig doel. Enerzijds wilde het achterhalen of het instrument 
goed werkt en er dus geen ‘bugs’ of fouten zijn, anderzijds wilden we te weten komen of het 
correct wordt gebruikt. De lijst technische opmerkingen aangaande de applicatie werd door de 
ontwikkelaars nauwgezet opgevolgd en waar mogelijk, aangepast aan de feedback van de 
gebruikers. Samen met de bevindingen over het correct gebruik van REMI stuurden we het 
instrument bij zodanig dat het effectief en efficiënt werkt, maar ook gebruiksvriendelijk is (en 
dus niet fout kan worden gebruikt). Ook in de toekomst dienen we ervoor te blijven waken dat 
het instrument zijn kwaliteiten als handig werkinstrument behoudt.  

Het instrument heeft twee belangrijke kwaliteiten; (1) het reikt uniforme criteria aan maar 
werkt toch op maat van de cliënt en (2) het kan een houvast zijn voor de omgang met cliënten en 
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interne afspraken binnen een OCMW. Wat dit laatste betreft, kunnen we stellen dat REMI niet 
enkel zinvol is om bedragen te berekenen voor aanvullende steun of om een zicht te krijgen op 
wat er nodig is om een specifieke cliënt van een menswaardig inkomen te verzekeren. Het is ook 
een geschikt instrument om een basisdossier van een cliënt aan te leggen en op gestructureerde 
wijze de nodige informatie te verzamelen. We merkten uit de analyse van de dossiers die 
OCMW’s invoerden voor de financiële simulatie uit het eerste werkpakket op dat gebruikers 
vaak niet op de hoogte zijn van de reële inkomsten en uitgaven van de cliënten. De indeling in 
diverse inkomsten- en uitgavenposten kan dan ook een leidraad vormen voor gesprekken met 
cliënten en voor het maken van afspraken binnen een OCMW (over de in rekening te nemen 
inkomsten en uitgaven). Het gebruik van REMI zal er dan toe leiden dat de OCMW’s expliciteren 
welke inkomsten en uitgaven op welke manier in rekening worden gebracht. Op die manier kan 
REMI een reële bijdrage leveren tot het voeren van een gedegen inkomensonderzoek. 

De opvallendste kwaliteit echter is dat REMI als applicatie enerzijds toelaat op maat van de 
cliënt te werken, maar anderzijds ook eenvormige criteria aanreikt om cliënten gelijk(w)aardig 
te behandelen over de OCMW’s heen. REMI zal voor eenzelfde cliënt eenzelfde budget berekenen 
ongeacht welk OCMW de oefening maakt, maar zal voor twee verschillende cliëntsituaties twee 
verschillende budgetten berekenen, ook als deze oefening binnen een OCMW gebeurt. 

 

6.3 Administratieve draaglast van REMI: een voorzichtige 
positieve evaluatie  

In werkpakket 3 wilden we een evaluatie maken van de administratieve lasten die het gebruik 
van de webapplicatie REMI met zich zou meebrengen voor de maatschappelijk werkers binnen 
een OCMW. Hiertoe hebben we de procedures die momenteel worden gebruikt binnen de 
OCMW’s vergeleken met een ‘fictieve’ procedure waarbij REMI gebruikt zou worden. We keken 
niet enkel naar de tijd die beide procedures zouden kosten, maar ook naar de bijkomende 
administratieve stappen die nodig zouden zijn om de extra informatie, die door REMI gevraagd 
wordt, te verzamelen. 

Een eerste doelstelling binnen werkpakket 3 was dus een vergelijking van de tijdsregistratie van 
de huidige procedure en een ‘fictieve’ REMI procedure, terwijl de tweede doelstelling van het 
werkpakket 3 was om zicht te krijgen op de op dit moment ontbrekende informatie die REMI 
vraagt. 

Uit de analyses van de tijdsregistratie (eerste doelstelling) bleek dat het invoeren van de 
gegevens van een dossier in REMI door een geoefend gebruiker 16,5 minuten in beslag nam. Een 
volledige procedure, waarbij alle nodige stappen doorlopen worden zoals in de huidige 
procedure, maar waarbij in plaats van het huidige administratieve softwaresysteem de 
webapplicatie REMI gebruikt zou worden, zou een kleine tijdswinst van ongeveer 4 minuten 
opleveren. Tenslotte merkten de maatschappelijk werkers op dat REMI op dit moment geen 
verslag aanlevert dat rechtstreeks gebruikt kan worden om een steunaanvraag te motiveren. 
Onze analyses toonden aan dat, uitgaande van de huidige tijd die nodig is om een verslag op te 
stellen, er na codering van de gegevens in REMI nog 18 minuten beschikbaar zijn om een verslag 
te schrijven.  
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Met betrekking tot de op dit moment ontbrekende gegevens (tweede doelstelling) zien we dat in 
de huidige dossier zelden of nooit informatie aanwezig is over de aanwezigheid van een tuin, de 
kosten van een technische keuring van een wagen, crisis belasting (alleen in Vlaanderen), het 
inschrijvingsgeld voor onderwijs en extra uitgaven voor gezondheid (kleding, voedsel, 
mobiliteit, enz.) . De extra administratieve stappen die nodig zijn om deze informatie te 
verzamelen blijven beperkt tot bijkomende vragen in een gesprek met de cliënt of telefonisch 
contact met de cliënt en sommige externe instanties. Omdat deze taken nu al worden uitgevoerd 
door de meeste maatschappelijk werkers stellen we dat het gebruik van REMI niet zal leiden tot 
een extra administratieve belasting in termen van ‘papierwerk’. 

In termen van ‘tijdswinst’ zien we dat het implementeren van REMI gemiddeld genomen niet 
zou leiden tot een bijkomende belasting wanneer we deze vergelijken met de huidig gevolgde 
procedure.  

Bovendien vragen maatschappelijk werkers aan cliënten die een vraag naar aanvullende steun 
wensen te doen vaak een hele reeks documenten om hun uitgaven te staven. Een 
systematisering van deze vraag, in combinatie met veel ervaring met het gebruik van REMI zou 
een bijkomende tijdswinst kunnen opleveren. Ten slotte is het belangrijk te benadrukken dat 
wanneer maatschappelijk werkers bepaalde gegevens die REMI vraagt, niet kunnen achterhalen, 
dat ze dan toch de mogelijkheid hebben om de bedragen van de referentiebudgetten over te 
nemen, om zodoende toch een menswaardig leven te kunnen garanderen. 

 

6.4 REMI als educatief instrument: versterkt en doet nadenken 

Het vierde werkpakket had tot doel om de effectiviteit van REMI en het gebruik van 
referentiebudgetten als educatief instrument te onderzoeken. Aan de hand van een 
interventiestudie werd nagegaan wat de impact is van REMI en het gebruik van 
referentiebudgetten in de praktijk van de individuele begeleiding op het versterken van cliënten 
bij het beheren van hun budget. Daarnaast was ook de bedoeling om na te gaan in hoeverre 
REMI en de kennismaking met referentiebudgetten maatschappelijk werkers en raadsleden kan 
sensibiliseren bij het beoordelen van leefsituaties en het voeren van een inclusief lokaal sociaal 
beleid.  

Met betrekking tot de cliënten zien we dat de interventie, waarin de cliënten tijdens een viertal 
individuele sessies intensief werden begeleid, zeer positief geëvalueerd werd door de cliënten, 
die stellen dat zij hierdoor beter met hun geld kunnen omgaan en een beter inzicht hebben 
gekregen in hun inkomsten en uitgaven. Deze positieve impact van de interventie blijkt – in 
minder sterke mate – ook uit een aantal (kleine) positieve verschuivingen in gedrag en inzicht in 
geldzaken. Naast een duidelijk grotere proportie cliënten die zegt te sparen, zien we ook een 
tendens om meer lange termijndoelen te stellen en proberen te bereiken en een beter inzicht in 
hoeveel maandelijks in totaliteit aan leefgeld wordt uitgegeven, in vergelijking met de 
voormeting. Deze effecten zijn rechtstreeks te linken aan de interventie, omdat het stellen van 
lange termijndoelen een van de zelfcontroletechnieken was die werd aangeleerd tijdens de 
begeleiding, en omdat een beter inzicht in uitgaven wellicht toe te schrijven is aan de oefeningen 
rond het bijhouden van uitgaven. Daarnaast merken we ook dat de interventie een versterkend 
effect heeft voor wat betreft het vertrouwen in de eigen vaardigheden om met geld om te gaan. 
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Deze ‘self-efficacy’ vormt een belangrijke stap én voorwaarde voor cliënten om op langere 
termijn zelfstandig hun budget te beheren, en het is dan ook bemoedigend om te zien dat een in 
tijd vrij beperkte interventie hierop reeds positief invloed kan uitoefenen. 

In de praktijk van het implementeren van de individuele begeleiding in de interventie bleek de 
nadruk uiteindelijk meer te liggen op het aanleren van zelfcontroletechnieken en werden niet 
overal in dezelfde mate de referentiebudgetten als educatief instrument ingezet. Dat maakt dat 
de impact van de interventie niet volledig of enkel kan worden toegeschreven aan REMI en de 
referentiebudgetten, maar aan het begeleidingsproces als geheel met inbegrip van de 
aangeleerde zelfcontroletechnieken. We begrijpen de schroom van de maatschappelijk werkers 
om de cliënten gedetailleerde budgetoverzichten voor te leggen waarvoor sommige cliënten 
over onvoldoende middelen beschikken om deze te kunnen volgen, maar we menen wel dat 
hierdoor de impact van de interventie kleiner is dan deze had kunnen zijn wanneer de 
budgetoverzichten van cliënten in elk OCMW naast de referentiebudgetten waren gelegd. 
Desondanks blijkt dat er toch (kleine) gedragsveranderingen op te merken zijn na slechts vier 
individuele begeleidingssessies. Gezien de reeds vrij hoge werklast van maatschappelijk werkers 
is het waarschijnlijk niet mogelijk om dit soort sessies voor alle cliënten in te richten. Een meer 
‘efficiënte’ oplossing zou zijn om een aantal van deze sessies collectief aan te bieden, wat 
enerzijds een aanzienlijke tijdsbesparing zou opleveren, en anderzijds bovendien bijkomende 
mogelijkheden biedt om ervaringen uit te wisselen onder de deelnemers en elkaar wederzijds te 
ondersteunen. 

Naast de versterkende impact op cliënten wilden we ook de impact van referentiebudgetten en 
REMI als bewustwordingsinstrument voor maatschappelijk werkers en raadsleden nagaan. Als 
we bij zowel maatschappelijk werkers als raadsleden kijken naar de gegevens voor de twee 
fictieve cliëntsituaties, zien we een aantal parallellen met de bevindingen uit werkpakket 1, de 
financiële simulatie (waarin de ‘reële’ toestand op dit moment wordt beschreven). In 
werkpakket 4 zien we op het niveau van de individuele maatschappelijk werkers, net zoals al 
bleek uit de financiële simulatie, dat de huidig toegekende bedragen lager liggen dan wat 
volgens de referentiebudgetten nodig zou zijn om menswaardig te kunnen leven, en bovendien 
zien we ook hier dat, net zoals bij werkpakket 1, vooral de impact van kinderen op het 
gezinsbudget niet wordt vertaald in een proportionele stijging van de verleende financiële hulp. 
Er blijken, net als in werkpakket 1, ook sterke variaties in toegekende steun tussen verschillende 
OCMW’s, maar ook tussen maatschappelijk werkers binnen eenzelfde OCMW. Dit heeft mogelijk 
deels te maken met een verschillende interpretatie van de beschreven cliëntsituaties, wat ook 
wordt gesuggereerd door het feit dat heel wat maatschappelijk werkers aanvullende 
nuanceringen gaven die opperen dat het belangrijk is om met een aantal specifieke individuele 
kenmerken rekening te houden bij berekenen van aanvullende financiële steun (kenmerken die 
gedeeltelijk maar zeker niet volledig aanwezig waren in de beschrijving van de cliëntsituaties). 
De REMI-applicatie, die toelaat om op een eenduidige wijze (voor alle gebruikers op dezelfde 
manier) rekening te houden met een groot aantal van deze individuele kenmerken, zou dus een 
waardevolle aanvulling in de praktijk kunnen betekenen om specifieke leefsituaties te 
beoordelen. 

We zien ook opnieuw bevestigd dat de meerkost die kinderen op een gezinsbudget hebben niet 
doorweegt; noch op de huidige steun, noch op de inschatting van wat volgens maatschappelijk 
werkers en raadsleden nodig is om menswaardig te leven. Ook na de vorming (waarin dit aspect 
erg werd benadrukt) en het meewerken aan de interventie bleek er geen duidelijke evidentie dat 
maatschappelijk werkers en raadsleden deze meerkost meenemen in hun inschatting van de 
nodige steun.  
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Ondanks dat maatschappelijk werkers hun werk als vrij zinvol ervaren, zien we toch dat zij (1) 
maar een beperkte waarde zien in sommige maatregelen die soms aan aanvullende financiële 
steun worden gekoppeld, zeker in vergelijking met de raadsleden, en (2) dat zij het nut en de 
waarde van de individuele begeleidingssessies tijdens de interventie minder positief inschatten 
dan de cliënten zelf. Wel zien we dat na de interventie maatschappelijk werkers hun begeleiding 
als effectiever beoordelen (om toekomstige problemen te voorkomen en om bij cliënten tot 
gedragsveranderingen te komen) in vergelijking met voor de interventie. Mogelijk evalueren de 
maatschappelijk werkers de individuele begeleiding en de verschillende maatregelen die soms 
worden opgelegd mee in functie van de (bijkomende) werklast die dit hen oplevert. Zoals eerder 
aangegeven, zou het meer doorgedreven implementeren van werken met groepen i.p.v. steeds 
individuele begeleiding te geven hierbij een oplossing kunnen bieden.  

De raadsleden die deelnamen aan het onderzoek zijn in grote mate reeds overtuigd van de 
ontoereikendheid van leefloon en minimumpensioen om menswaardig te kunnen leven. Na de 
vorming rond referentiebudgetten blijkt dit nog te zijn toegenomen. Het kennismaken met REMI 
en de referentiebudgetten heeft er echter niet toe geleid dat de raadsleden meer ‘correcte’ 
inschattingen maken over welke aanvullende financiële steun passend is om menswaardig te 
kunnen leven, maar gezien het een eerste introductie betreft en het instrument niet 
daadwerkelijk werd gebruikt om situaties aan af te toetsen, hoeft dit niet noodzakelijk als 
negatief te worden beschouwd. Bemoedigend is dan wel weer dat de grote meerderheid van de 
raadsleden zou aanbevelen om een presentatie rond referentiebudgetten en REMI voor andere 
OCMW-raden in te richten. Daarenboven geven toch een aantal raadsleden zelf aan dat ze 
dankzij deze introductie en deelname aan het REMI-onderzoek een beter inzicht kreeg in de 
financiële voorwaarden om menswaardig te kunnen leven, en dat ze nu met een andere bril naar 
financiële steundossiers kijkt. Ook al heeft de deelname er niet meteen toe geleid dat de OCMW’s 
hun beleid inzake steundossiers op dit moment hebben bijgestuurd, toch bestaat de intentie 
hiertoe in de toekomst bij sommige OCMW’s. Als dankzij de kennismaking met de 
referentiebudgetten tenminste een aantal van de politici een beter inzicht krijgt in de noodzaak 
van voldoende inkomen om menswaardig te kunnen leven en participeren aan de maatschappij 
en hoe dit inkomen eruit ziet, kan dit er ons inziens toe bijdragen om het beleid inzake 
steundossiers te optimaliseren. 

 

6.5 Tot besluit 

Vooraleer over te gaan tot het algemene besluit, geven we nog enkele bedenkingen mee over het 
verloop van het onderzoek. Algemeen kunnen we stellen dat de uiteindelijke looptijd van het 
onderzoek te kort was om het project ten gronde uit te voeren. De verklaring hiervoor ligt 
voornamelijk bij technische moeilijkheden waardoor het langer heeft geduurd dan begroot om 
REMI operationeel te krijgen. Hierdoor is het eerste werkpakket later kunnen starten dan 
verhoopt, wat vanzelfsprekend een effect had op de andere werkpakketten. Het vierde 
werkpakket is daardoor enigszins onderdrukt, wat de looptijd reduceerde tot twee maanden. De 
maatschappelijk werkers die meewerkten aan het onderzoek gaven allemaal te kennen dat de 
looptijd minimaal zes maanden zou moeten bedragen om te kunnen bepalen of een cliënt 
werkelijk (blijvend) vooruitgang heeft gemaakt. Desondanks geven sommige deelnemers (zowel 
cliënten als maatschappelijk werkers) in onze contacten aan dat er een bepaalde mate van 
vooruitgang is geboekt, al was het maar in bewustwording van het bestedingspatroon. Dit 
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aanvoelen van de deelnemers naar vooruitgang werd in de vragenlijsten gekwantificeerd, en 
(soms) bevestigd.  

Deze verschuivingen in tijd hebben de werklast voor de deelnemende OCMW’s, die al relatief 
hoog lag bij aanvang van het project, beïnvloed en vergroot. We moeten er meer rekening mee 
houden dat er deelgenomen wordt op meerdere niveaus; niet alleen de OCMW’s en 
maatschappelijke werkers dienen zich bereid te verklaren, ook – en vooral – is de medewerking 
van de cliënten essentieel. Om dergelijk onderzoek vlot te laten verlopen, is een goede 
contactpersoon in elk deelnemend OCMW een absolute noodzaak. Dat vraagt een bijkomende 
investering van het OCMW gezien deze persoon op de hoogte moet zijn en blijven van alle 
onderzoeksfasen en alle medewerkers van het eigen OCMW. Desalniettemin menen we dat dit 
elk onderzoek ten goede zal komen, en de uiteindelijke werklast voor de OCMW’s kan verlichten. 
Er is minder mogelijkheid tot miscommunicatie, die er wel is wanneer er door de onderzoekers 
met meerdere personen binnen een OCMW wordt gecommuniceerd, werkpakketten worden 
beter opgevolgd waardoor fouten of beperkingen sneller worden opgemerkt, en de actieve 
deelname van alle deelnemers kan worden gestimuleerd.  

Ter afronding van voorliggend onderzoeksrapport, benadrukken we graag kort de verdiensten 
en interessante bevindingen die uit het onderzoek zijn voortgekomen. Zo stelden we op basis 
van de financiële simulatie vast dat er momenteel nog een diepe kloof ligt tussen de bedragen 
die referentiebudgetten als menswaardig naar voor schuiven en de bedragen waar cliënten het 
in de praktijk op dit moment mee moeten doen. Zeker voor gezinnen met (meerdere) kinderen 
geldt deze opmerking. Vermoedelijk wordt er op dit moment te weinig aandacht gegeven aan de 
impact die kinderen op het gezinsbudget uitoefenen. Dat komt tevens naar voor in de resultaten 
van de metingen bij OCMW-raadsleden en maatschappelijk werkers: de aanvullende steun die 
nodig is om een gezin met twee kinderen (tweede cliëntsituatie) een menswaardig inkomen te 
garanderen, wordt ernstig onderschat. REMI kan bijgevolg een belangrijke rol spelen in de 
bewustmaking bij de ganse bevolking, maar vooral bij de beleidsmakers en hulpverleners, van 
het bestaan van deze kloof.  

Wat REMI zelf betreft, heeft het onderzoek gewezen op twee bijzondere kwaliteiten. Een eerste 
kwaliteit van REMI ligt in het feit dat het instrument uniforme criteria aanreikt om een 
menswaardig inkomen te berekenen, maar dat het die berekening op maat van elke cliënt doet. 
Zo zal dezelfde cliënt in twee verschillende OCMW’s tot eenzelfde referentiebudget komen, en 
zullen twee verschillende cliëntsituaties binnen hetzelfde OCMW tot twee verschillende 
referentiebedragen leiden. Gezien de grote variabiliteit in toekenningen, zowel tussen als binnen 
OCMW’s, zou het hanteren van REMI op termijn kunnen bijdragen aan een sensibilisering van de 
maatschappelijk werkers rond deze thematiek.De tweede kwaliteit komt naar boven door de 
vaststelling dat hulpverleners momenteel niet steeds zicht hebben op de inkomsten en uitgaven 
van hun cliënten. REMI kan met andere woorden niet alleen gebruikt worden 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 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. We menen dan ook dat een belangrijke taak voor 
toekomstig onderzoek ligt in het bestuderen van het uitvoeren van een degelijk 
inkomensonderzoek, met aandacht voor hoe dit enerzijds wordt aangeleerd in de opleidingen 
maatschappelijk werk en anderzijds hoe een volledig en betrouwbaar sociaal-financieel 
onderzoek er ten gronde zou moeten uitzien. REMI kan als instrument in de opleiding van 
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maatschappelijk werkers geïmplementeerd worden om de studenten bewust te maken van de 
noodzaak van een gedegen sociaal onderzoek. Daarnaast noodzaakt het gebruik van REMI ook 
dat binnen een OCMW wordt nagedacht over hoe men bepaalde zaken gaat toepassen en kan de 
implementatie ervan ook het beleid aanzetten om bepaalde beslissingen te expliciteren. 

Ook, en misschien wel vooral, werden in het vierde werkpakket enkele opmerkelijke 
vaststellingen gedaan. We moeten er echter voor waken de genoteerde effecten te overschatten, 
daar deze interventiestudie geen controlegroep telde en de effecten dus mogelijk toe te schrijven 
zijn aan het louter meewerken aan het onderzoek (en dus niet aan de interventie zelf). Niettemin 
geven cliënten aan een beter zicht te hebben ontwikkeld op hun inkomsten en uitgaven, 
rapporteren ze een zeer positieve evaluatie van de intensieve begeleiding en geven ze aan meer 
vertrouwen te hebben gekregen in hun eigen vaardigheden om met geld om te gaan. Dat staat in 
contrast tot de minder positieve houding die maatschappelijk werkers aannemen. Echter, in de 
nameting lijken de maatschappelijk werkers positiever over de effecten van hun begeleiding, en 
schatten ze de effectiviteit ervan hoger in. Hoewel de huidige werklast van de maatschappelijk 
werkers het wellicht onmogelijk maakt om elke cliënt op dergelijke intensieve manier te 
begeleiden, vermoeden we, op basis van de vastgestelde gedragsveranderingen, dat het aanleren 
van competentieversterkende zelfcontroletechnieken, een belangrijke meerwaarde kan zijn in 
de begeleiding van cliënten. Een mogelijke oplossing ligt misschien in (preventieve) 
groepswerking waarbij dergelijke technieken in groep worden aangeleerd, wat resulteert in 
tijdsbesparing voor de hulpverlener maar waarbij cliënten ook ervaringen met elkaar kunnen 
delen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of gelijkaardige, of betere resultaten geboekt 
kunnen worden door een doorgedreven begeleiding in groepen te organiseren, en welke dan de 
kritische succesfactoren zijn die bijdragen aan de effectiviteit van dergelijke interventies. Dat 
ook voor de raadsleden de referentiebudgetten ondersteunend kunnen zijn voor hun beleid 
rond maatschappelijke dienstverlening en het verzekeren van een menswaardig inkomen blijkt 
uit het feit dat 85% onder hen aanraadt om de presentatie over referentiebudgetten ook op 
andere OCMW-raden te geven en bijna de helft onder hen aangeeft dat het OCMW door 
deelname aan dit onderzoek het beleid rond aanvullende steun in de toekomst wellicht anders 
bekijken.  

Samengevat reikt de webapplicatie REMI een uniform referentiekader aan dat een budget op 
maat van elke specifieke cliëntsituatie berekent, kan het een gestructureerde leidraad zijn om 
zicht te krijgen op de inkomsten en uitgaven van de cliënten en heeft het op dit moment vooral 
zijn waarde als educatief instrument in de begeleiding van cliënten bewezen. Tot besluit willen 
we eindigen met de bedenking dat REMI ons inziens tegenmoetkomt aan een bestaande 
behoefte binnen de OCMW’s om meer bewustwording inzake ‘eenvormigheid’ te creëren en 
zowel maatschappelijk werkers als raadsleden te doen nadenken over aanvullende financiële 
hulpverlening. Daarnaast kunnen de referentiebudgetten bijdragen aan een beter inzicht bij 
zowel maatschappelijk werkers als bij beleidsmakers in de noodzaak van voldoende inkomen 
om menswaardig te kunnen leven en participeren aan de maatschappij en hoe dit inkomen eruit 
ziet. Hopelijk kan dit op langere termijn leiden tot het aanpassen van het beleid inzake 
steundossiers in de richting van een meer inclusieve samenleving. 
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7 Bijlage 1: Verloop werkpakket 3 – administratieve draaglast 
REMI  

 

Bedoeling 

Onze bedoeling is om met deze module een idee te krijgen van de draaglast die het gebruik van 
REMI met zich meebrengt. Daarom willen we de tijd die nodig is om de gegevens in REMI in te 
voeren vergelijken met de tijd nodig om de gegevens in te voeren in het systeem dat momenteel 
in uw OCMW gehanteerd wordt.  
 
Om de haalbaarheid van deze module niet in het gedrag te brengen, vragen we u niet om een 
gedetailleerde opsomming bij te houden van elke mogelijke stap die u dient te ondernemen 
vooraleer het dossier van de cliënt volledig is. Wel willen we u vragen om een indicatie te maken 
van de tijd die nodig is om een cliënt die komt aankloppen bij het OCMW met een steunvraag 
verder te helpen. U zorgt er dan ook best voor dat de tijdspannes waarvan u de timing bijhoudt 
zowel voor REMI als het eigen systeem identiek zijn (om de vergelijking mogelijk te maken).  
 
U kan bij het bijhouden van de timing bijvoorbeeld een onderscheid maken naar de 
verschillende gesprekken die u met de cliënt heeft om het dossier te vervolledigen, en de 
stappen opgeven die u als maatschappelijk assistent onderneemt zonder dat de cliënt aanwezig 
is (bijvoorbeeld een telefoontje om een uitkering in orde te maken…). Dat laat ons toe om bij de 
analyse van deze gegevens de correcte cijfers met elkaar te vergelijken.  
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Werkwijze 

- Enkel voor de maatschappelijk werkers die ook module 4 uitvoeren. 
 
- Selecteer (ongeveer) 6 nieuwe cliënten die in de periode mei 2012-juli 2012 bij uw 

OCMW komen aankloppen voor steun.  
 

- Voer deze nieuwe cliënten op uw gebruikelijke wijze in het systeem van uw OCMW in, en 
hou bij hoeveel tijd deze procedure in beslag neemt. De tijd loopt van de eerste intake in 
de sociale dienst tot de beslissing over het al dan niet toekennen van aanvullende 
financiële steun.  
 

- Voer vervolgens de informatie die u van de cliënten ontving in REMI in, en hou ook 
hiervoor bij hoeveel tijd dit in beslag neemt. De tijd loopt van de eerste intake in de 
sociale dienst tot de beslissing over het al dan niet toekennen van aanvullende financiële 
steun.  

 
- Vul vervolgens onderstaande tabel aan. Hiermee willen we een zicht krijgen op de 

invulvelden die in REMI worden gevraagd bovenop de informatie die u veelal ontvangt 
van de cliënt.  
 

- Bezorg ons uiterlijk 16 juli 2012 de ingevulde documenten via mail terug 
(nele.peeters@khk.be) 

 

Noot: indien u nog niet eerder met REMI werkte, zouden we u willen vragen om eerst even te 
oefenen. Indien u een timing gaat bijhouden van de eerste keer dat u ermee werkt, geeft dit 
wellicht een vertekend beeld.  

Gelieve het vakje hiernaast dan aan te kruisen om aan te geven dat u mogelijk nog niet volledig 
vertrouwd was met de webapplicatie: 
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CLIENT 1  

 

TIMING cliënt 1 – gebruikelijke wijze: 

 

 

 

 

 

 

 

TIMING cliënt 1 – REMI:  

 

 

 

 

 

 

 

Informatie die extra wordt gevraagd in functie van Remi 
(noteer hieronder de invulvelden uit REMI die u niet invulde) 

In welke mate vraagt u, 
in uw huidige manier 
van werken, hierover 
informatie aan de 
cliënten? 

Altijd Meestal Af en toe Nooit 

Bv. energie uitgaven   X  

Bv. kosten telefonie     

Bv. kosten internet     
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8 Bijlage 2: Draaiboek individuele begeleiding 
 

 

Hoe REMI gebruiken in de individuele 
begeleiding als instrument om de financiële 
competenties van cliënten te versterken? 

 

Onderzoeksproject ‘REMI’: Module 4  

1. Introductie 

Dit draaiboek geeft een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop REMI door 
maatschappelijk werkers in individuele coaching sessies kan worden gebruikt. Deze onlinetool 
berekent referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen voor gezinnen in verschillende 
leefsituaties en maakt hierbij een onderscheid tussen vaste kosten, leefgelden en 
reserveringsuitgaven. In dit draaiboek lichten we toe hoe REMI kan worden gebruikt als 
instrument in de individuele begeleiding van cliënten. We vertrekken daarvoor vanuit twee 
deelvragen die in het vervolg van deze nota nader worden toegelicht:  

1. Welke zijn de criteria voor individuele begeleiding? 
 

Hiervoor zijn volgens Vrancken en Bartholomew (2005) drie criteria van belang: het educatieve 
aspect, het tijdelijk karakter van de begeleiding en de participatie van de cliënt. 

2. Hoe kunnen cliënten erin slagen om duurzaam het eigen budget te beheren? 
 

Om te bepalen op welke wijze individuen erin slagen om duurzaam met het eigen budget om te 
gaan, hanteren we enkele zelfcontroletechnieken die door Storms, Dirickx & Brodala (2011) 
werden opgelijst; namelijk “implementatie-intenties” (Gollwitzer, 2006), “deadlines” (Ariely en 
Wortenbroch, 2002) en “mentale rekeningen” (Prelec & Loewenstein, 1998; Thaler, 1999). 
Hieraan voegen we nog het model voor gedragsverandering van Prochaska en Di Clemente ( 
1992) dat kan worden gebruikt om cliënten te motiveren tot gedragsverandering.  

Tegen deze achtergrond ontwikkelen we vier samenkomsten van maatschappelijk werker en 
cliënt.  

Vooraf bespreken we nog kort de inhoud en achtergrond van REMI, de opmerkingen die vooraf 
door maatschappelijke werkers werden gegeven toen we het project aan hen voorstelden en de 
doelstellingen die we beogen met de individuele begeleiding. 
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1.1 REMI, een webapplicatie 

REMI is een webapplicatie die voor elke persoon berekent welk budget minimaal nodig is om 
een menswaardig leven te kunnen leiden. REMI werd ontwikkeld vanuit de behoefte van 
maatschappelijk werkers en OCMW-raadsleden aan een praktisch instrument om leefsituaties te 
beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. De budgetten werden op een 
wetenschappelijke manier bepaald, vertrekkende vanuit een algemene behoeftentheorie en 
geven op maat van ieder gezin, het inkomen dat minimaal vereist is om volwaardig aan de 
samenleving te kunnen deelnemen (Storms & Van den Bosch, 2009; Van Thielen et al., 2010; 
Storms & Van den Bosch, 2010). 

De webapplicatie vertrekt dus van alle noodzakelijke kosten die een individu moet maken, zoals 
de prijs voor het huren of afbetalen van een woning, de kosten voor het openbaar vervoer, een 
internetverbinding, het bezoek aan een huisarts, enz. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie 
categorieën, nl. vaste kosten, leefgelden en reserveringsuitgaven.  

De vaste kosten zoals de huur- en verbruikerskosten, belastingen, mobiliteitskosten hangen 
sterk samen met de individuele leefsituatie van een individu. De leefkosten omvatten de kosten 
die de behoeften van het dagelijkse leven dekken. Zij vertegenwoordigen de uitgaven die 
minimaal noodzakelijk zijn voor een individu dat gezond is en over de noodzakelijke 
economische en sociale competenties beschikt om economisch zijn budget te kunnen beheren. 
De derde categorie omvat de reserveringsuitgaven die nodig zijn om duurzame 
consumptiegoederen te kunnen vervangen. De leefkosten en de reserveringskosten zijn 
overgenomen uit de wetenschappelijke studie. De vaste kosten betreffen de reële kosten van 
cliënten. 

 

1.2 REMI, valkuilen en kritische bemerkingen 

Bij de voorstelling van REMI aan de maatschappelijk werkers die deelnemen aan dit onderzoek, 
werden een aantal bedenkingen en waarschuwingen geformuleerd. Zij hadden zowel betrekking 
op de achterliggende referentiebudgetten als op de wijze waarop het instrument in de 
hulpverlening zal worden gebruikt. 

Ten eerste geven de maatschappelijk werkers te kennen dat de referentiebudgetten een 
minimumgrens vastleggen die enkel volstaat voor cliënten die in staat zijn om hyperrationeel 
met hun budget om te gaan. Heel wat cliënten zijn daar volgens hen niet toe in staan. Daarnaast 
zijn de beoogde besparingen in realiteit voor heel wat OCMW-cliënten eerder minimaal omdat 
zij over een zeer beperkt budget beschikken en omdat in de meeste OCMW’s niet wordt 
toegestaan dat cliënten reserveringsuitgaven opbouwen. We merkten op dat in sommige 
OCMW’s reeds een groot deel van het werk dat we beogen met REMI wordt gerealiseerd, terwijl 
dit in andere OCMW’s nog niet het geval is.  

Ten tweede, stelden enkele OCMW-medewerkers de vraag naar de selectie en het engagement 
van de cliënten die betrokken worden module vier van dit onderzoek. We vinden het belangrijk 
dat maatschappelijk werkers cliënten selecteren voor wie REMI een meerwaarde kan betekenen 
en die vrijwillig aan het onderzoek wensen deel te nemen. We opteren dus niet voor een ad 
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random selectie, waarbij iedere cliënt een gelijke kans heeft om betrokken te worden in de 
begeleiding (Vrancken en Bartholomew, 2005), maar wel - volledig in de geest van wat we 
hierboven omschreven als emancipatorische begeleiding - voor het selecteren van kwetsbare 
cliënten. 

Tot slot moeten we oppassen om niet in de culpabiliseringsvalkuil te trappen (Genard in 
Guillaume & Charbonneau, 2005). Heeft de persoon voldoende capaciteiten om bewust met zijn 
budget om te gaan? Het is belangrijk om de afstand tussen willen en kunnen zo klein mogelijk te 
houden. Dit vermijdt immers dat mislukkingen worden toegeschreven aan niet willen in plaats 
van aan niet kunnen. Een bijkomend aandachtspunt is dat begeleiding het risico loopt om 
subjectief en meritocratisch te zijn als de begeleiding eenrichtingsverkeer is of individuele 
contracten enkel worden opgemaakt door één persoon. 

1.3 Individuele begeleiding 

Individuele begeleiding situeert zich in het hart van de actieve welvaartsstaat. Het uiteindelijke 
doel van de begeleiding is volwaardige maatschappelijke participatie, waarvan zinvolle arbeid 
een belangrijk deelaspect is (Vrancken en Bartholomew, 2005). Om deze doelstelling te 
realiseren, moet worden gezocht hoe individuele competenties en sociale netwerken kunnen 
worden versterkt. 

Volgende principes zijn kenmerkend voor een effectieve emancipatorische individuele 
begeleiding53, inclusief (gericht naar al wie ver van de arbeidsmarkt verwijderd is), integraal 
(niet enkel gericht op arbeidsactivering, het uiteindelijk doel is het algemeen welzijn), 
participatief (de cliënt wordt tijdig en structureel betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie de eigen trajectbegeleiding), krachtengericht (de aanwezige potenties van de cliënten 
worden opgemerkt, ondersteund en aangewend), gestructureerd (volgens een planmatige 
aanpak de verschillende welzijnsbehoeften aanpakken en gecoördineerd (een goede, op elkaar 
afgestemde samenwerking met andere organisaties) (Nicaise, Steenssens, Steenssens, Sannen, 
Ory, Van Regenmortel, 2008).  

 

2. Probleemstelling: hoe kan REMI door maatschappelijk werkers van het 

OCMW worden gebruikt in de individuele begeleiding van hun cliënten? 

Als applicatie die toelaat om zeer gedetailleerd te berekenen wat een gezin minimaal nodig heeft 
om menswaardig te kunnen leven, is REMI een interessant hulpmiddel voor de individuele 
begeleiding van cliënten. Vanuit hun kennis over het theoretisch kader en de concrete budgetten 
die ten grondslag liggen aan dit instrument, kunnen maatschappelijk werkers aan cliënten die 
dit wensen concreet advies verschaffen over hun financieel gedrag met het oog op enerzijds het 
vermijden van financiële risico’s en anderzijds het opbouwen van spaargelden.   

De vraag die we in deze nota wensen te beantwoorden, luidt dus: “Hoe kan REMI door 
maatschappelijk werkers van het OCMW worden gebruikt in het kader van de individuele 
begeleiding van hun cliënten?” Twee onderliggende deelvragen liggen hieraan ten grondslag:. 

                                           

53 Ze werden ontwikkeld in functie van integrale arbeidstrajectbegeleiding, maar kunnen zeker ook worden toegepast in het kader 
van maatschappelijke dienstverlening 
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 Welke zijn de criteria voor individuele begeleiding? (cf. 2.1) 
 Hoe kunnen cliënten erin slagen om duurzaam het eigen budget te beheren? (cf. 2.2) 

 

2.1 Criteria voor individuele begeleiding 

Volgens Vrancken et Bartholomé (2005) behoort de individuele begeleiding van cliënten die 
vragen om financiële steun tot het hart van de actieve welvaartstaat. Maatschappelijk werkers 
hebben tot taak om hun cliënten te activeren zodat deze volwaardig aan de samenleving kunnen 
participeren. Een uitkering volstaat voor de meesten niet om er volledig bij te horen. 

Drie criteria zijn volgens de auteurs bepalend voor de begeleiding van cliënten met 
budgetteringsproblemen of cliënten die nood hebben aan financiële steun; het educatieve 
aspect, het tijdelijk karakter van de begeleiding en de participatie van de cliënt. 

Vooreerst dient de individuele begeleiding gericht te zijn op het bereiken van een bepaald 
einddoel, wat het tijdelijke karakter van de begeleiding benadrukt. Bovendien zijn de 
referentiebudgetten gebaseerd op een achterliggend theoretisch kader over menselijke 
behoeften. Als dusdanig kunnen deze referentiebudgetten goed worden gebruikt in een 
educatief proces dat tot doel heeft om de financiële competenties van cliënten te versterken. Tot 
slot vraagt het activeren van cliënten om zelfstandig en duurzaam controle te houden over het 
eigen budget volgens Vrancken et Bartholomé (2005) een maatgerichte aanpak. Hierbij vertrekt 
men van het gegeven dat mensen zowel rechten als plichten hebben. Deze rechten en plichten 
kunnen worden vastgelegd in een contract (zonder juridische waarde) dat vooral tot doel heeft 
om te breken met de afhankelijkheidssituatie waarin de cliënt zich bevindt. Het contract 
verschaft in de eerste plaats inzicht in de situatie, geeft de richting aan waarin wordt gewerkt en 
moet worden gezien als een hulpmiddel voor individuele begeleiding.  

 

2.2 Verschillende technieken van zelfcontrole  

Zelfcontrole ontstaat in de combinatie van kunnen en willen. Onder ‘kunnen’ verstaan we de 
mate waarin een cliënt erin slaagt om te komen tot gedragsverandering. Met ‘willen’ verwijzen 
we naar de motivatie van de persoon.  

Gedragsverandering gaat steeds gepaard met motiveren. Interventies zullen slechts bij 
gemotiveerde individuen het gewenste effect hebben. Het bepalen en bevorderen van de 
motivatie voorafgaand aan een interventie is noodzakelijk om de slaagkans van deze interventie 
te verhogen. Sociaal assistenten kunnen zich hiervoor beroepen op het transtheoretische model 
voor gedragsverandering (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992) om hun cliënten te 
ondersteunen. 
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Figuur 1 – Transtheoretisch model van gedragsverandering  
(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992) 

Volgens bovenstaand model kunnen potentiële deelnemers worden ondergebracht in 
verschillende fasen van gereedheid om te veranderen. Deze gereedheid om te veranderen wordt 
grotendeels bepaald door het niveau van motivatie. De eerste fase van gedragsverandering is de 
precontemplatie. Individuen in deze fase ervaren niet dat ze een probleem hebben. Indien deze 
individuen zich opgeven voor behandeling, dan is dit door externe druk. De tweede fase van 
gedragsverandering is de contemplatiefase. Individuen die zich in deze fase bevinden, worden 
zich bewust van hun probleem. In de contemplatiefase weet men welk gedrag men wil 
veranderen, maar men is nog niet klaar voor de verandering zelf. In de derde fase, de 
voorbereidende fase, heeft het individu besloten om zijn gedrag op korte termijn te veranderen. 
De vierde fase is vervolgens de actiefase: individuen zijn in deze fase 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, bijgevolg krijgt 
men veel erkenning uit de buitenwereld. Spijtig genoeg redeneert de buitenwereld soms dat 
individuen die zich in deze fase bevinden al veranderd zijn, terwijl het individu net moet worden 
aangemoedigd om de gedragsverandering te behouden. Tot slot kunnen individuen in de 
onderhoudsfase belanden. Hierin legt men 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 vooraleer men tot 
duurzame gedragsverandering komt (Budman in Prochaska et al., 1992). 

Het doorlopen van de verschillende fasen in de motiveringscyclus verloopt echter niet statisch, 
hiervoor zijn diverse overgangsprocessen vereist. Zeer belangrijk is de juiste match tussen fase 
en proces om een progressieve beweging doorheen de fasen mogelijk te maken. We zetten de 
overgangsprocessen bij de verschillende fasen op een rij: 
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1. Precontemplatie 

o Bewustzijn verhogen: verhogen van het bewustzijn inzake de huidige financiële 
praktijken en deze in vraag stellen (leren van feiten, ideeën en tips die een goede 
gedragsverandering ondersteunen). 

o Gevoelens verkennen: verkennen van de gevoelens omtrent de financiële 
problematiek. Leren welke de negatieve emoties zijn die samenhangen met het 
ongezonde financiële gedrag. 

o Omgevingsevaluatie: realiseren welke de negatieve impact is van het negatieve gedrag 
en de positieve impact van het nieuwe gedrag op de omgeving. 

2. Contemplatie 

o Waarden verkennen: de waarden verkennen door te ervaren hoe men zich voelt en hoe 
men denkt over zichzelf met betrekking tot het financiële probleem. 

3. Voorbereiding 

o Binden tot verandering: binden tot verandering en geloven in deze mogelijke 
verandering. Bijvoorbeeld via goede voornemens. Begeleider moet helpen bij het 
opstellen van een realistisch plan en haalbare doelen. 

4. Actie 

o Bekrachtiging: belonen van het nieuwe, goede gedrag door zichzelf of door de 
omgeving. De beloningen voor negatief gedrag verlagen. 

o Netwerk: Gebruik maken van het netwerk door open te zijn en vertrouwen te hebben 
in mensen die er voor je zijn. Het zoeken en gebruiken van sociale steun kan immers 
helpen bij een gedragsverandering. Dit kan via groepswerking, de relationele band 
tussen cliënt en hulpverlener. 

o Vervangen: Negatieve gedragingen vervangen door nieuwe, positieve gedragingen. 

o Stimuluscontrole: vermijden van stimuli/situaties die het probleemgedrag uitlokken en 
stimuli/situaties die het positieve gedrag uitlokken vermeerderen. Via het 
herstructureren van de omgeving. 

5. Onderhoud 

o Kritische momenten: zoeken naar momenten waarop de kans op herval op de loer ligt. 
Duidelijk maken dat herval normaal is. 

6. Herval 

o Leerkansen: leren uit wat er misliep, nieuwe strategieën bedenken om hiermee om te 
gaan. 
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Cruciaal is dat de aangeboden hulpverlening overeenstemt met de fase waarin een cliënt 
zich bevindt. De sleutel tot succesvolle verandering is het identificeren van de fase 
waarin een individu zich bevindt en vervolgens beslissen welke strategieën kunnen 
worden gebruikt om de overgang naar een volgende fase te faciliteren. In de huidige 
praktijk van de hulpverlening worden veel behandelingen op maat van de actiefase 
gemaakt, maar niet iedereen bevindt zich in deze fase. Bijgevolg hebben de 
behandelingen niet het gewenste effect.  

Naast motivatie om gedrag te veranderen, vraagt het veel energie van een individu om ook de 
overeenkomstige handelingen te stellen en deze effectief vol te houden. Om deze voortdurende 
inspanningen te verlichten, doen we wel eens een beroep op zelfcontroletechnieken. We 
bespreken er drie.  

Vooreerst zijn er de implementatie-intenties. Gollwitzer (1999) maakt een onderscheid tussen 
twee soorten doelen of voornemens, namelijk doelintenties en implementatie-intenties. Hij 
definieert doelintenties als een bepaalde toestand die een individu wil bereiken, bijvoorbeeld 
500 euro sparen. Wanneer een individu een doelintentie heeft, kan hij ook implementatie-
intenties formuleren. Deze ondersteunen de realisatie van de doelintentie door te specificeren 
wanneer, hoe en welke doelgerichte responsen moeten worden ingezet. Implementatie-intenties 
hebben een ‘als-dan’ format, bijvoorbeeld: ‘Als ik ga winkelen, dan neem ik steeds een 
boodschappenlijstje mee’. De veronderstelling dat implementatie-intenties ervoor zorgen dat 
men zijn doel beter kan bereiken dan wanneer men alleen maar een doelintentie definieert, 
wordt bevestigd in onderzoek (Gollwitzer & Sheeran, 2006). 

Ondanks goede doel- en implementatie-intenties zien we dat mensen niet tot zelfcontrole komen 
omdat ze bepaalde concrete stappen altijd maar blijven uitstellen. Uit onderzoek van Ariely en 
Wertenbroch (2002) blijkt dat individuen hun uitstelgedrag proberen te overstijgen door 
zichzelf deadlines op te leggen. Deze zelfopgelegde deadlines blijken effectief te zijn in het 
tegengaan van het uitstelgedrag. Anderzijds blijkt soms ook dat extern opgelegde deadlines 
betere resultaten opleveren. Dit komt niet zozeer omdat ze extern worden opgelegd, maar wel 
omdat ze vaak beter worden opgesteld.  

Een derde techniek die mensen kunnen aanwenden om hun inkomsten en uitgaven effectief te 
beheren (Heath & Soll, 1996) en hun consumptie te controleren, betreft mentale rekeningen 
(Prelec & Loewenstein, 1998; Thaler, 1999). De techniek bestaat erin dat individuen mentale 
rekeningen opstellen, hieraan een label geven dat het doel van de rekening uitdrukt en hieraan 
financiële middelen verbinden (Thaler, 1999). Zo kan men 100 euro voorzien voor ‘kledij’, 100 
euro om ‘te sparen’, 300 euro voor ‘aankopen in de supermarkt’, enzovoort. 

Een voorbeeld kan verduidelijken hoe cliënten deze technieken van zelfcontrole kunnen 
aanwenden om tien euro per maand te sparen.  

Ik doe mijn boodschappen elke maandag bij Colruyt, aan de hand van een gedetailleerd 
boodschappenlijstje. Deze lijst maak ik op zondagmiddag. Op deze lijst noteer ik enkel de 
voedingswaren die ik de komende week nodig heb. Tijdens het opstellen van mijn boodschappenlijst 
bekijk ik daarom welke voedingswaren ik nog in voorraad heb. Ik beperk mijn boodschappen tot 50 
euro. Om dit te bereiken, probeer ik om de prijs van mijn boodschappen op mijn lijstje correct in te 
schatten. In de supermarkt noteer ik vervolgens de juiste prijs van mijn producten op mijn lijstje 
zodat ik de reële prijzen kan vergelijken met mijn inschattingen. Op maandag neem ik een 
rekenmachine mee tijdens het winkelen want ik kan moeilijk uit het hoofd rekenen. Als ik in de 
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Colruyt tussen twee producten moet kiezen, neem ik het goedkoopste. Om dat te berekenen, 
bestudeer ik de prijs op het etiket, en de prijs van het product per eenheid (bijvoorbeeld per kilogram 
of liter).  

 

3. Verloop van de verschillende bijeenkomsten  

Bij het uitwerken van de vier sessies die we hieronder concreet toelichten, hebben we getracht 
om de verschillende aspecten uit bovenstaande theorieën te integreren. Zo maken we gebruiken 
van de zelfcontroletechnieken en het model van gedragsverandering (Prochaska & Di Clemente, 
1992). Daarnaast werken we ook via een contractformule.  

 

Voor sessie 1 

 Vragenlijst (nulmeting REMI) wordt afgenomen bij de cliënten (door de onderzoeker) 
 

 

Sessie 1 

Aanwezige personen 

 Een sociaal assistent 
 Een cliënt 

 
Doel van de sessie 

1. Toelichten van de doelen en stappen in deze begeleiding 
2. Het verkrijgen van een globale visie op de eigen uitgaven  
3.  

Link met theoretische uitgangspunten 

Na een korte inleiding over de doelstellingen van de begeleiding, maken de cliënten zich wegwijs 
in de techniek van de mentale rekeningen. Deze oefening resulteert uiteindelijk in het opstellen 
van een uitgavenzakboekje.  

Verloop van de sessie 

 Onthaal van de cliënt 
 Voorstelling van de doelstellingen van de begeleiding: 

1. Sparen 
2. Verhogen van fysisch en psychisch welzijn van de cliënt  
3. Behoeften beter dekken dankzij gerealiseerde besparingen  

 Zicht krijgen op de levensduurte in Vlaanderen. Hiervoor: uitdelen en overlopen van 
fiche 1. Probeer de cliënt plezier te laten krijgen in deze taak. 

o Neem samen met de cliënt de vragen door (lees luidop)  
o Laat de cliënt zelf de vragen beantwoorden. Als er een vraag wordt gesteld, lees 

letterlijk de antwoordmogelijkheden voor, zonder interpretaties of intonaties in 
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je stem. Help de cliënt zo weinig mogelijk, en laat zeker niet uitschijnen dat een 
bepaald antwoord meer wenselijk is dan een ander. 

Mentale rekeningen zijn een belangrijke zelfcontroletechniek om tot duurzaam 
budgetmanagement te komen. De cliënt moet daarvoor zijn uitgaven schatten en vergelijken. 

 Vraag de klant wat hij op dit moment gemiddeld besteedt per maand of per jaar, voor de 
categorieën vermeld op fiche 1. 

 Analyseer de situatie samen met de cliënt (positief of negatief saldo?) en vraag hem wat 
hij zou willen doen (besparen, minder uitgeven) en wat hij daarvoor zou kunnen doen 
(minder elektriciteit verbruiken, thuis koken, minder op café gaan, …). 

 Als de persoon niet weet waar zijn geld naartoe gaat, probeer dan samen met hem een 
globaal beeld te krijgen van zijn uitgaven.  

 Voor elke uitgavencategorie van fiche 1: vraag de cliënt waar en wanneer (plaats en 
datum) hij deze uitgaven doet zodat een uitgavenzakboekje kan worden geconstrueerd. 

Dit boekje zal worden gebruikt om later na te gaan waar eventueel kan worden bespaard.  
Van hieruit kunnen haalbare doelen en implementatie intenties worden geformuleerd.  

 Einde sessie 
 Eenmaal als de cliënt een duidelijke visie op zijn uitgaven heeft, zal hij in staat zijn om 

doelgericht te budgetteren. 
 

Na de sessie: uitsluitend voor de sociaal assistent  

 Bekijk het dossier en het uitgavenzakboekje van de cliënt 

 Bepaal in welke fase van gedragsverandering de cliënt zich bevindt. Stel u hierbij 
volgende vragen: 

o Wat zijn de doelstellingen van de cliënt? 
o Bekijk zijn gedrag: in welke fase bevindt de cliënt zich? 
o Wat kan je concluderen over zijn gereedheid tot veranderen? 

 Vul de volgende tabel in: 
 

Cliënt 1 Houding Gedrag Fase van 
gedragsverandering 

Gereedheid tot 
veranderen 

     

 
 

Sessie 2 

Doel van de sessie 

 Ontdekken in welke fase van gedragsverandering de cliënt zich bevindt.  
 Twee haalbare doelstellingen formuleren 
 Concrete en realiseerbare acties koppelen aan deze doelen 
 Een contract opstellen 
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Link naar de theorie 

In deze sessie zal de maatschappelijk werker proberen de cliënt te motiveren door te verwijzen 
naar het model van gedragsverandering. Het doel van deze sessie is om samen met de cliënt 
twee haalbare doelen te formuleren, samen met hieraan verbonden concrete en haalbare acties. 
De maatschappelijk werker zal ervoor zorgen dat de doelstellingen en acties SMART 
geformuleerd worden (zie hieronder).  Ten slotte zal een contract worden opgesteld en 
ondertekend waarin deze doelstellingen en acties opgenomen zijn.  

Verloop van de sessie 

 Analyseer het dossier van de cliënt en denk samen met hem na over een strategie die 
ervoor kan zorgen dat hij naar de volgende fase van gedragsverandering kan gaan.  

 Om hiertoe te komen: formuleer twee zeer concrete doelen in nauw overleg met de cliënt 
(bv. x euro minder uitgeven aan voeding, x euro sparen). 

 Volgende oefening kan helpen om concrete en haalbare doelen en acties te formuleren:  
o Bedenk momenten waarop je extra je best kan doen om je doel te bereiken en 

hoe je dat dan wil doen. 
o Sta zeker ook stil bij de momenten waarop je in verleiding zou kunnen komen om 

iets te doen wat niet past bij het doel dat je wilt bereiken. 
o Probeer er in je hoofd als het ware een ‘film’ van te maken. 
o Denk vervolgens goed na over wat je op die momenten anders zou kunnen doen 

om niet aan de verleiding toe te geven. 
o Let op dat je je goed voelt bij dit plan, dat het je zeker uitvoerbaar en haalbaar 

lijkt. 
o Wees pas tevreden met je plan als je echt het gevoel krijgt dat je het zal 

uitvoeren.” 
 Taken voor de budgethulpverlener: 

o Leg het principe van implementatie-intenties kort uit in een voor de cliënt 
begrijpelijke taal, bij voorkeur naar aanleiding van een doelintentie vanuit de 
cliënt. Nodig je cliënt vervolgens uit om na te denken over wat het maken van 
deze oefening hem zou kunnen opleveren. 

o Wanneer de cliënt het moeilijk heeft om een concreet plan voor het bereiken van 
het doel uit te werken, ga dan samen met hem terug kijken naar het 
huishoudboekje dat hij heeft ingevuld. Hier kan hij normaal gezien inspiratie 
opdoen. 

o Prikkel de cliënt om bovenstaande oefening regelmatig te doen. Zo ontdekt hij 
nieuwe opportuniteiten om doelen te bereiken. Anders riskeert de cliënt zich 
blind te staren op de specifieke acties en situaties. Ideaal is dat de cliënt het 
maken van implementatie-intenties zoveel mogelijk uitbreidt en integreert in zijn 
dagelijks handelen. 

o Help de cliënt altijd doordenken over het waarom van zijn intenties; waarom 
willen mensen een bepaald doel bereiken? Slechts als cliënten zichzelf overtuigd 
hebben van het nut om te veranderen, zullen ze inspelen op kansen en omgaan 
met verleidingen die ze (nog) niet geëxpliciteerd hadden in de implementatie-
intenties. 

o Wanneer je merkt dat je cliënt nog niet helemaal overtuigd is van het nut om te 
veranderen, laat hem dan eens meerdere voor- en nadelen opsommen die 
volgens hem samenhangen met veranderen. Help hem om deze voor- en nadelen 



 
  

~ 99 ~ 

 

zoveel mogelijk te concretiseren en af te wegen zodat hij voor zichzelf duidelijk 
maakt in welke richting de beslissingsbalans voor hem doorweegt. 

o Ga ten slotte na of de doelen SMART geformuleerd zijn: 
 Specifiek: 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.  

 Meetbaar: Het is belangrijk om meetbare doelen te stellen, zodat cliënten 
weten wanneer ze het doel bereikten. Wat moet er bereikt worden? Zorg 
dat cliënten hierop een duidelijk antwoord kunnen geven voor zichzelf. 

 Aanvaardbaar: Help cliënten aanvaardbare, realistische doelen 
vooropstellen. Bekeken vanuit ‘willen’ en ‘motiveren’, is het van groot 
belang om cliënten te helpen bij het ervaren van successen in 
budgethulpverlening. Opdat doelen en taken realistisch zouden zijn, 
mogen cliënten niet te hoog mikken. Noodzakelijke middelen moeten 

beschikbaar zijn en de doeleinden moeten binnen de macht van cliënten 
(en hun gezin) liggen.  

 Relevant: Het spreekt voor zich enkel doelen en taken voorop te stellen 
die relevant zijn voor deze concrete cliënt(en) en situatie. Ze moeten 
minstens een stap in de goede richting zijn in het bereiken van het 
ultieme einddoel: effectief budgetmanagement. 

 Tijdgebonden: door doelen en taken tijdsgebonden te maken, impliceren 
ze een bepaalde vorm van evaluatie. Wanneer het tijdstip vermeld in het 
doel bereikt wordt, is dat een ingang om ook na te gaan of het doel 
bereikt werd. 

 Ga vervolgens op zoek naar concrete acties die toelaten om de geformuleerde doelen te 
bereiken. Gebruik het ‘als…dan’ format. Bijvoorbeeld, als ik ga winkelen, dan neem ik 
steeds een boodschappenlijstje mee. 

 Het is aan de cliënten zelf om concrete en haalbare implementatie-intenties te 
formuleren die het toelaten om te weerstaan aan verleidingen. Zij moeten hiervoor 
gemotiveerd zijn en het moet voor hen haalbaar zijn.  

 Maak een lijstje op van wat hij tegen de volgende keer zal meebrengen om aan te tonen 
dat hij de voorgenomen acties uitgevoerd heeft (bv. boodschappenlijstjes, 
kassaticketjes,…). 

 Aan het einde van de sessie schrijf je elk doel in het contract, samen met de concrete en 
haalbare acties die de cliënt zich heeft voorgenomen. Formuleer samen met hem de 
deadlines om deze acties uit te voeren.  

 Ondertekening van het contract (zonder juridische waarde) door elke partij. 
 Einde van de sessie 

 
Na de sessie: uitsluitend voor de sociaal assistent  

 Bekijk het dossier en het uitgavenzakboekje van de cliënt 

 Als je kijkt naar de houding en het gedrag van de cliënt: in welke fase van 
gedragsverandering bevindt hij zich?  

 In welke mate is er een wil om te veranderen? 
 Is die wil er al sinds het begin van de begeleiding? 
 Stel u dezelfde vragen bij het nalezen van de doelen en acties die de cliënt zich stelde.  
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 Vul onderstaande tabel in: 
 

Client 1 Houding Gedrag Fase van 
gedragsverandering 

Gereedheid tot 
veranderen 

Doel: 
Stap 

    

Doel: 
Stap 

    

Uiteindelijk doel: 
duurzaam 
budgetmanagement 

    

 

Sessie 3 

Doelstellingen van de sessie 

 Nagaan in welke mate de cliënt erin geslaagd is zijn acties te realiseren 
 Zelfcontrole evalueren  
 Steunen en motiveren van de cliënt 
 Doelstellingen en acties optimaliseren volgens het SMART principe. 

 
Linken met de theorie 

In deze sessie worden de concrete acties die de cliënt heeft ondernomen in het kader van dit 
individueel begeleidingstraject een eerste maal geëvalueerd. Aan de hand van het verzamelde 
bewijsmateriaal zal de maatschappelijk werker aan de cliënt vragen om zijn werkelijke uitgaven 
te vergelijken met de oorspronkelijke begroting. Door het opmaken van deze zogenaamde 
'mentale rekeningen’ kan de cliënt zijn uitgaven optimaliseren in de toekomst. De 
maatschappelijk werker zal trachten mee te zoeken naar de redenen waarom de cliënt zijn 
doelstellingen al dan niet heeft bereikt, om zo de sterke en zwakke punten van de cliënt op het 
gebied van zelfcontrole aan te tonen. Op die manier kan de cliënt gemotiveerd en geadviseerd 
worden. De referentiebudgetten worden door de maatschappelijk werker gebruikt om de cliënt 
te adviseren. Wij raden de maatschappelijk werkers dan ook aan om de inhoud van de 
referentiebudgetten in detail te bestuderen indien nodig. 

Daarnaast is het de bedoeling dat in deze sessie de geformuleerde doelstellingen en de 
ondernemen acties verder worden verbeterd volgens het SMART principe en in een 
(her)nieuw(d) contract opgenomen. Het gewijzigde contract dat nieuwe deadlines bevat, zal 
door de cliënt worden ondertekend aan het einde in de sessie. 

Verloop van de sessie 

 Denk terug aan de twee doelen en acties die de cliënt formuleerde en tot uitvoering wilde 
brengen.  

 Ga na of de gestelde deadlines werden gerespecteerd (vraag ook naar de meegebrachte 
‘bewijsstukken’).  

 Om het mentaal rekenen te oefenen: bekijk samen het uitgavenzakboekje en vergelijk de 
reële uitgaven met de vooropgestelde uitgaven.  
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 Bekijk elke uitgavencategorie in het zakboekje en vraag de cliënt of er dingen moeten 
worden gewijzigd.  

 Vraag de cliënt om de categorieën die hij wil veranderen heel gedetailleerd te benoemen 
(bv. voeding en kleding of snoep en uitgaanskleding).  

 Gebruik de referentiebudgetten van REMI om na te gaan in welke mate de voorgestelde 
acties haalbaar zijn of om na te gaan in welke mate de vooropgestelde uitgaven 
verwijderd zijn van de referentiebudgetten.  

 Denk zeker ook aan preventieve acties. Zelfcontrole kan op twee manieren worden 
gerealiseerd: 

o Cliënten kunnen zichzelf straffen. Als ze te veel hebben besteed in de ene maand, 
kunnen ze in de volgende maand minder uitgeven.  

o Cliënten kunnen zichzelf ook belonen: als ze minder uitgeven in de ene maand 
dan ze hadden gebudgetteerd, kunnen ze zich de komende maand een extraatje 
veroorloven.  

 Ontdek de waarden van de klanten en bespreek met hen of de door hen voorgestelde 
doelstellingen realiseerbaar zijn binnen hun waarden.  
Bekijk de onderstaande tabel om de cliënt te motiveren en te adviseren (motiveren staat 
hier tegenover adviseren): 
 
 

Motiverend Adviserend 

 Je werkt samen met cliënten aan de in 
gezamenlijk overleg gestelde doelen 

 Je doet recht aan de deskundigheid en het 
perspectief van de cliënt 

 Je haalt mogelijkheden en motivatie om te 
veranderen uit het innerlijk van de cliënt 

 Je geeft de cliënt het recht op vrijheid van 
gedragskeuze 

 Je aanvaardt het verandertempo van de 
cliënt 

 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 cliënt te overtuigen 
 Je loopt vaak voor de cliënt uit 
 Je tracht de cliënt te motiveren voor een 

door jou bedachte oplossingsstrategie 
 

 
 Vul de volgende tabel verder aan 

Adviseren en motiveren  
Actie volgens het SMART-principe Hoe en waaraan zal mijn cliënt dat merken of 

ervaren? 
  
  
  

 

 Herneem het vorige contract met de cliënt, en plaats de afgesproken acties die werden 
geoptimaliseerd aan de hand van het SMART principe hierin.  

 Leg nieuwe deadlines vast. 
 Elke partij ondertekent het vernieuwde contract. 
 Einde van de sessie.  
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Sessie 4 

Doelstellingen van de sessie 

 Balans opmaken van de doelstellingen en de concrete acties om deze doelstellingen te 
realiseren 

 Het op punt stellen van het uitgavenboekje 
 Client krijgt zicht op resultaten van huidige en in de toekomst te ondernemen actie 

 
Linken met de theorie 

De vierde sessie beoogt de balans op te maken van de doelstellingen die de cliënt wel en niet 
heeft gerealiseerd. Hiertoe zal de techniek van de ‘mentale rekeningen’ worden aangewend om 
te analyseren welke uitgaven de cliënt in de afgelopen maand heeft gemaakt in vergelijking met 
de eerder afgesproken acties, dit alles in het licht van de referentiebudgetten.  

Verloop van de sessie 

 Herneem het contract van de derde sessie. 
 Herhaal de twee doelstellingen en de acties die de cliënt zou realiseren. Vraag de cliënt of 

hij vindt dat de doelstellingen bereikt werden.  
 Indien dat niet het geval is, vraag de cliënt naar de oorzaak hiervan. Hoe is hij daartoe 

gekomen? 
 Herneem het uitgavenboekje om de “mentale rekeningen” te activeren. Controleer de 

werkelijke uitgaven van de cliënt aan de hand van betalingsbewijzen in het licht van de 
afgesproken uitgaven.  

 Maak een tabel in de vorm van schalen waarin de voor- en nadelen van de tot nu toe 
gerealiseerde acties worden opgesomd. 

 Versterk het goede gedrag van de cliënt door: 
o Aan te tonen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, en dat hij door zijn 

gedrag enkele risico’s heeft weten te omzeilen.  
o Goed gedrag te loven. 
o De moeilijkheid van de gerealiseerde acties te benadrukken en de weerstand 

tegen stress in de verf te zetten.  
o Zijn creativiteit te benadrukken, en door zijn gevoel van eigenwaarde en 

competentiegevoel te verhogen.  
 Bespreek tenslotte hoeveel geld de cliënt in de afgelopen periode heeft bespaard en wat 

er in de toekomst nog zal worden bespaard. Benadruk echter ook de niet-financiële 
aspecten, zoals een goede gezondheid.  

 Noteer de conclusies in een tabel. 
 

Ondernomen acties Wat al goed 
gaat 

Voordelen 
(o.a.bespaard 

bedrag) 

Wat kan 
verbeterd 

worden 

Risico’s en valkuilen 
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 Druk deze tabel en het uitgavenboekje af zodat de cliënt een schriftelijke vastlegging 
heeft.  

 Einde van de sessie  
 

Na sessie 4 

Onderzoeker bevraagt cliënten een tweede keer om de effectiviteit van REMI na te gaan. 
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Bijlage – Fiche 1 : scenario  

 

Een verre neef die vanaf zijn elf jaar in Québec woont en met wie je goed bevriend was tijdens je 
jeugd, verhuist binnenkort naar je dorp of wijk. Omdat hij in Québec in een afgelegen gebied 
woont, heeft hij geen toegang tot het internet en kan hij geen opzoekingen doen.  

Hij is ongehuwd en heeft nooit gewerkt dus hij zal zich bij zijn aankomst in België dadelijk 
inschrijven in het plaatselijke OCMW.  

Alles wat hij meebrengt, zijn wat meubels en kleding. Hij heeft geen enkele spaargelden. Met 
weinig herinneringen over het leven in België, zal hij vanaf nul moeten beginnen. Bovendien 
heeft hij door de invoering van de euro, geen idee over de prijzen in België en over het bedrag 
waar hij recht op zou kunnen hebben van het OCMW. In Québec zijn sommige prijzen veel lager 
dan in België maar omgekeerd zijn er ook zaken die in Québec veel duurder zijn.  

Vandaar heeft je neef je een brief gestuurd met de diverse kosten die hij moet betalen eens hij 
zich in België installeert. Hij vraagt je om hem hierover tips te geven. Geef in de onderstaande 
tabel aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de keuze van uw neef.  

 

 
Veel te 
weinig 

Te weinig Correct Te veel 
Veel te 

veel 

Ik heb 
geen 
idee 

Maandelijkse huur 
van 200 euro (1 
kamer 
appartement) 

      

Uitgaven voor 
elektriciteit, gas en 
water : 40 euro per 
maand 

      

Jaarlijks verbruik 
van elektriciteit: 
5000 kw/h 

      

Jaarlijks verbruik 
gas: 20 000 kw/h 

      

Jaarlijks verbruik 
indien mazout : 
3000 liter per jaar 

      

Forfaitair bedrag 
GSM : 50 euro per 
maand 

      

Internet aan 60 
euro per maand 

      

Nieuw wasmachine 
aan 600 euro 
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Nieuwe droogkast 
aan 600 euro 

      

Kabel-tv aan 50 
euro per maand  

      

Voeding :       
60 euro per maand 
om zelf te koken 

      

60 euro per maand 
om buitenshuis te 
eten 

      

Gezonsheidszorgen 
aan 10 euro per 
maand 

      

Kledij voor 100 
euro per maand  

      

Busabonnement 
voor 60 euro per 
jaar  

      

Onderhoud van de 
verwarmingsketel 
aan 250 euro per 
jaar  

      

Jaarlijkse vakantie 
aan 150 euro (5 
dagen naar de 
Noordzee of de 
Ardennen) 

      

 

Bovendien heeft je neef nog een tweede tabel toegevoegd in zijn brief met de verschillende 
goederen en diensten die ook zijn opgenomen in de eerste tabel. Hij vraagt je om voor elk goed 
of dienst, aan te geven: 
1. of het noodzakelijk is 

2. of jij het bezit 

3. de minimum prijs die je moet betalen om menswaardig te kunnen leven  

4. hoe belangrijk het is om hierover te kunnen beschikken: (rood= zeer belangrijk, oranje= 
belangrijk, groen= niet belangrijk)  
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 Noodzakelijk? 
Ik bezit over dit 

goed of deze 
dienst. 

Minimumprijs 
om 

menswaardig te 
kunnen leven. 

Belangrijkheid: 
hoog, 

gemiddeld of 
laag 

 Ja Nee Ja Nee   
Elektriciteit       

Gas       
Mazout       

Steenkool       

Hout       
Water       

GSM       
Vaste telefoon       

Televisie       
Internet       

Wasmachine       

Droogkast       

Voedsel       
Buitenshuis eten       

Zelf koken       

Aankoop nieuwe 
kledij 

      

Binnenlandse 
vakantie van vijf 
dagen 

      

Gezondheidszorgen        

Abonnement voor 
het openbaar 
vervoer 

      

Jaarlijks onderhoud 
van de 
verwarmingsketel 
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Andere uitgavenposten: 

 Noodzakelijk? 
Ik bezit over dit 

goed of deze 
dienst. 

Minimumprijs 
om 

menswaardig te 
kunnen leven. 

Belangrijkheid: 
hoog, 

gemiddeld of 
laag 

 Ja Nee Ja Nee   
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Bijlage 2 - uitgavenzakboekje 

 

 

KASBOEK 

Naam:  

  

Maand:  

Jaar:  

   

Datum 
Vaste kosten 

(omschrijving) 

Vaste 
kosten 

(bedrag) 

Leefkosten 
(omschrijving) 

Leefkosten 
(bedrag) 

Sparen 
(bedrag) 

Inkomsten 
(omschrijving) 

Inkomsten 
(bedrag) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Einde 
van de 
maand: 

  Totaal 
uitgaven: 

  Totaal 
inkomsten: 
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9 Bijlage 3: Tabellen  
 

9.1 Tabellen bij analyses van cliënten 

 

Bijlagetabel 1: Financiële situatie respondenten: schulden, per regio 

  
niet in collectieve 
schuldenregeling 

 

in collectieve 
schuldenregeling 

 
geen schulden 

Vlaanderen 17 70,80% 2 8,30% 5 20,8% 

Wallonië 12 50,00% 3 12,5% 9 37,5% 

Brussel 1 20,00% 2 40,0% 2 40,0% 

Totaal 30 56,60% 7 13,2% 16 30,2% 

 

Bijlagetabel 2: Financiële situatie respondenten: sparen, per regio 

  
niet sparen 

 
sparen 

 

Vlaanderen 16 57,1% 12 42,9% 

Wallonië 18 69,2% 8 30,8% 

Brussel 3 60,0% 2 40,0% 

Totaal 37 62,71% 22 37,21% 

 

Bijlagetabel 3: Kruistabel tussen (niet) sparen en (geen) schulden 

  niet sparen sparen 

zonder schulden 8 50,0% 8 50,0% 

met schulden 24 64,9% 13 35,1% 

 

Bijlagetabel 4: Kruistabel tussen (geen) slechte gezondheid en (niet) sparen 

  niet sparen sparen 

geen personen in gezin met slechte 
gezondheid 

12 63,2% 7 36,8% 

tenminste 1 persoon met slechte 
gezondheid 

23 65,7% 12 34,3% 
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Bijlagetabel 5: Evolutie sparen tussen beide meetmomenten 

SparenRecoded sparen niet sparen * Sparen_T1Recoded sparen niet sparen Crosstabulation 

 Sparen_T1Recoded sparen 

niet sparen 

Total 

niet sparen sparen 

SparenRecoded sparen 

niet sparen 

niet sparen 

Count 17 13 30 

% within 

SparenRecoded sparen 

niet sparen 

56,7% 43,3% 100,0% 

% within 

Sparen_T1Recoded 

sparen niet sparen 

100,0% 39,4% 60,0% 

sparen 

Count 0 20 20 

% within 

SparenRecoded sparen 

niet sparen 

0,0% 100,0% 100,0% 

% within 

Sparen_T1Recoded 

sparen niet sparen 

0,0% 60,6% 40,0% 

Total 

Count 17 33 50 

% within 

SparenRecoded sparen 

niet sparen 

34,0% 66,0% 100,0% 

% within 

Sparen_T1Recoded 

sparen niet sparen 

100,0% 100,0% 100,0% 

(McNemar p<.01) 

 

Bijlagetabel 6: Gezondheidstoestand respondenten, per regio 

  

geen personen in gezin 
met slechte gezondheid 

tenminste 1 persoon met 
slechte gezondheid 

N % N % 

Vlaanderen 11 44,0% 14 56,0% 

Wallonië 8 30,8% 18 69,2% 

Brussel 0 0,0% 3 100,0% 

Noot: chi² tests niet significant 
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Bijlagetabel 7: Kruistabel tussen (geen) slechte gezondheid en (geen) schulden 

  geen schulden schulden 

geen personen in gezin met slechte 
gezondheid 

7 36,8% 12 63,2% 

tenminste 1 persoon met slechte 
gezondheid 

8 27,6% 21 72,4% 

Noot: chi² tests niet significant 

 

Bijlagetabel 8:  Ter vergelijking de gegevens uit de OECD pilootstudie naar financiële 
geletterdheid, onderdeel financieel gedrag 
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Bijlagetabel 9: Financieel gedrag respondenten: evolutie tussen beide meetmomenten, zelf-
rapportering 

  T0 T1  

  AVG SD AVG SD N 

voor ik iets koop, denk ik goed na of ik 
het kan betalen 

4,38 0,70 4,24 0,87 49 

ik betaal mijn rekeningen op tijd 4,38 0,82 4,29 0,97 48 

ik volg mijn geldzaken van dichtbij op 4,17 0,83 4,25 0,89 48 

ik stel lange-termijn doelen en doe 
mijn best deze te bereiken 

3,52a 1,03 3,79b 0,97 49 

Ik probeer geld opzij te zetten voor 
grotere onregelmatige uitgaven 

3,11a 1,37 3,49b 1,35 47 

Noot: Repeated Measures analyses: gemiddelden met een verschillend superscript verschillen significant 
op p<.06 

 

Bijlagetabel 10: Ter vergelijking de gegevens uit de OECD pilootstudie naar financiële 
geletterdheid, onderdeel financiële attitudes  
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Bijlagetabel 11: Financiële attitudes tegenover langere termijn 

  
T0 

 
T1 

 
 

 AVG SD AVG SD N 

Ik geef liever geld uit dan dat ik 
het spaar 

2,48 1,03 2,39 1,06 48 

Ik ben vooral bezig met 
vandaag, morgen zien we dan 
wel 

2,83 1,40 2,72 1,35 47 

Geld moet rollen 2,66 1,18 2,51 1,12 47 

Ik bespaar liever op dingen dan 
dat ik geld uitgeef dat ik niet 
heb 

3,55 1,35 3,85 1,08 47 

Noot : Repeated measures analyses toonde geen (rand)significante wijzigingen tussen T0 en T1). 

 

Bijlagetabel 12: Ervaren controle over geldzaken, evolutie in de tijd 

  
T0 

 
T1 

 
 

  AVG SD AVG SD N 

ik weet hoeveel ik maandelijks aan 
verschillende categoriën vaste kosten 
uitgeef 

4,45 ,83 4,46 ,81 50 

ik weet hoeveel ik maandelijks in 
totaliteit aan leefgeld uitgeef 

3,96a 1,09 4,22b ,84 50 

ik weet hoeveel ik maandelijks aan de 
afzonderlijke leefkosten uitgeef 

3,82 1,08 3,86 1,07 49 

ik hou bij waaraan ik mijn geld uitgeef 3,35 1,52 3,61 1,37 49 

ik kan goed onderscheid maken tussen 
dingen die ik echt nodig heb en extraatjes 

4,04 ,98 4,27 ,73 49 

Noot: Scores met verschillend superscript verschillen significant op p<.09 tussen T0 en T1 
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Bijlagetabel 13: Vertrouwen in eigen vaardigheden om met geld om te gaan 

  
T0 

 
T1 

 
 

 AVG SD AVG SD N 

ik heb vertrouwen in mijn eigen vaardigheden om 
met geld om te gaan 

3,38a 1,18 3,67b 1,21 47 

 

 

Bijlagetabel 14: Subjectieve ervaring van tekort aan geld 

  T0 
 

T1 
 

 

 AVG SD AVG SD N 

ik vind dat ik te weinig geld 
heb om op een waardige 
manier te leven 

3,45 1,35 3,46 1,39 47 

op het einde van de maand 
heb ik geld tekort 

3,39 1,28 3,28 1,21 47 

 

 

Bijlagetabel 15: Empowerment, Cronbach’s Alpha 

  
 

T0 
 

 
T1 

 

  
Totale 
sample 

Vlaanderen 
Wallonië 
+ Brussel 

Totale 
sample 

Vlaanderen 
Wallonië 
+ Brussel 

eigen wijsheid 0,88 0,8 0,91 0,89 0,87 0,89 

erbij horen 0,71 0,68 0,77 0,75 0,65 0,78 

zelfmanagement 0,75 0,69 0,77 0,67 0,68 0,68 

sociale steun 0,85 0,84 0,86 0,85 0,86 0,85 

Totale schaal 0,93 0,9 0,94 0,9 0,91 0,9 
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Bijlagetabel 16: Empowerment: evolutie tussen beide meetmomenten 

  
T0 

 
T1 

 
 

 AVG SD AVG SD N 

eigen wijsheid 3,81 0,63 3,85 0,64 49 

erbij horen 3,62 0,79 3,64 0,81 49 

zelfmanagement 3,79 0,76 3,84 0,65 49 

sociale steun 3,80 0,78 3,88 0,69 49 

totaal 3,77 0,60 3,81 0,53 49 

 

Bijlagetabel 17: Wat hebben de cliënten geleerd in de individuele begeleiding? Zelfrapportering 
over de onderdelen van de begeleiding die cliënten zullen blijven gebruiken 

1. A continuer à gérer mes dépenses, mon argent correctement, sans avoir la moindre dette, 
car telle est ma device ==> payer mes factures et vivre avec le reste. 

2. Alles 

3. Begeleiding gaat door 

4. Bénéficier de droits de réduction 

5. Bepaalde rekeningen betalen via domiciliering of doorlopende opdracht zoals huur etc. 

6. Beter leren met geld omgaan. 
7. Bloquer l'accès au GSM et àl'étranger pour le téléphone fix. Ne pas appeler pour rien 

(environ 70€ d'économies). Faire attention { l'énergie (ne pas allumer les lampes en 
journée). Faire du sport grâce aux économies (abonnment chaque mois). 

8. Boodschappenlijstje aanleggen voor enkel nuttige dingen te kopen en vooral gezonde 
voeding aankopen 

9. Changer les billets de bus par un abonnement. 
10. Dans le cadre de l'accompagnement: Madame a commencé: Continuer l'atelier de couture, 

le sport-natation, de place plusieurs chats et de faire quelques excursions 

11. Dat ik niet zoveel hulp van 't OCMW meer nodig heb: self banking doe. 

12. Dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen zijn om hulp te geven 

13. De openheid in de gesprekken met mijn assistente vond ik heel positief! 
14. Distinguer les choses dont je n'ai pas besoin (télédistribution, car j'ai le sattelite, internet 

haut-débit remplcé par le bas-débit, ne pas allumer le chauffage quand j'en ai pas besoin). 
15. Epargner de l'argent pour aller au restaurant au moins 1 fois tous les 2 mois. Acheter les 

mêmes produits dans différents magasins et ensuite acheter le moins cher. Avoir plus de 
connaissance sur les droits qu'offre le CPAS. 

16. Epargner pour acheter du matérile pour mon nouvel appartement. Continuer à bien gérer 
mon argent. 

17. Essayer de partie en vacances. Essayer de diminuer la consommation de cigarettes. Arriver 
à mettre de l'érgent de côté (+/- 50€ par mois) 

18. Faire des économies pour dépenser pour une grosse facture. Economiser +/- 150€ par 
mois (50€ par enfants) pour plus tard (étude, etc.). 

19. Geen overtollige leningen aangaan, of beter gezegd, helemaal geen meer. 

20. J'ai appris à étudier ma facture énergie: electrabel 

21. J'ai toujours géré le moindre euro 
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22. Je garderais l'idée de la liste de course 

23. Kastickets bewaren. sparen. 
24. Les tickets seront utiliser pour la guidance. Essayer de me fixer d'autres objectifs et 

m'améliorer chaque mois. 

25. Liste pour les courses, moins de GSM. 
26. Même quand on a pas beaucoup de revenus, il y a toujours moyen d'épargner: séchoir à 

main, pas de 1/2 machine, Bons de réductions. 

27. Misschien af en toe nog eens een weekoverzicht maken aan wat ik allemaal geld uitgeef. 

28. Non 

29. On m'a fait réaliser qu'en tenant un petit livre de compte, je m'en sors beaucoup mieux. 
30. Parce que je procède de cette manière depuis que j'ai quitté mes parents pour m'installer 

dans ma propre vie. 

31. Pas beaucoup de changements au niveau des courses. 
32. Pour le poste alimentation, cuisiner plus à la maison, alimentation plus saine. Réduire les 

dépenses en librairie (magazines) et en boulangerie. 

33. Rien ne change pour moi 
34. Savoir bien gérer son argent. Mettre de l'argent de côté (10€ par mois). Savoir faire des 

trajet en voiture utile comme uniquement aller au boulot et aux cours. 

35. Savoir économiser l'énergie: habitudes de l'hiver, éteindre régulièrement 
36. Scheiding maken tussen deel 'vaste kosten' en 'leefgeld'. Proberen een beetje reserve op te 

bouwen 
37. Un carnet de dépenses, la récolte des tickets de caisse. Continuer de faire mes courses au 

Colruyt, comparr les prix. Avoir de loisirs (atelier cuisine, maison de quartier, excursion, 
animations). 

38. Vragen kost niets 
39. Vue plus consciente sur mes dépenses et nécessite d'être attentif. Ce type 

d'accompagnement ne peut être que positif. 

40. Weer vertrouwen te krijgen in mensen en dubbel na te denken over mijn uitgaven. 

 

Bijlagetabel 18: Model dat financieel gedrag voorspelt 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,595
a
 ,354 ,259 ,69621 ,354 3,722 5 34 ,009 

2 ,853
b
 ,728 ,634 ,48889 ,374 7,990 5 29 ,000 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0, OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 4,725 ,741   6,377 ,000 

Leeftijd ,002 ,010 ,026 ,183 ,856 

Geslacht ,161 ,254 ,092 ,633 ,531 

Slechte gezondheid in gezin T1 -,805 ,233 -,494 -3,451 ,002 

Schulden -,311 ,118 -,371 -2,631 ,013 

Veranderingen T1 -,342 ,231 -,207 -1,479 ,148 

2 (Constant) ,560 1,049   ,534 ,597 

Leeftijd ,003 ,007 ,047 ,455 ,653 

Geslacht ,136 ,193 ,078 ,708 ,485 

Slechte gezondheid in gezin T1 -,261 ,191 -,160 -1,364 ,183 

Schulden ,084 ,111 ,100 ,758 ,455 

Veranderingen T1 -,087 ,177 -,053 -,492 ,626 

Financiele Attitude T0 -,060 ,102 -,067 -,589 ,561 

Financieel zelfvertrouwen T0 ,270 ,084 ,370 3,203 ,003 

Niet rondkomen T0 -,063 ,075 -,093 -,844 ,406 

OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 ,775 ,156 ,616 4,956 ,000 

Empowerment T0 -,070 ,176 -,049 -,399 ,693 
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Bijlagetabel 19: Model dat financiële controle/inzicht voorspelt 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,328
a
 ,108 -,023 ,64207 ,108 ,822 5 34 ,543 

2 ,695
b
 ,483 ,304 ,52944 ,375 4,201 5 29 ,005 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financiele Controle/inzicht T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0 
 

 De variabele financieel gedrag is uit dit model gelaten vanwege de sterke correlatie met 
financiële controle/inzicht – kans op multicollineariteit). 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,918 ,683   5,734 ,000 

Leeftijd ,007 ,009 ,135 ,794 ,433 

Geslacht ,193 ,234 ,141 ,824 ,416 

Slechte 
gezondheid in 
gezin T1 

-,303 ,215 -,237 -1,408 ,168 

Schulden -,118 ,109 -,180 -1,083 ,286 

Veranderingen 
T1 

-,193 ,213 -,149 -,906 ,371 

2 (Constant) 2,651 ,941   2,818 ,009 

Leeftijd -,001 ,008 -,028 -,177 ,861 

Geslacht -,067 ,217 -,049 -,307 ,761 

Slechte 
gezondheid in 
gezin T1 

-,008 ,199 -,006 -,038 ,970 

Schulden ,055 ,113 ,084 ,489 ,629 

Veranderingen 
T1 

-,030 ,191 -,023 -,158 ,875 

Financiele 
Attitude T0 

-,117 ,110 -,166 -1,064 ,296 

Financieel 
zelfvertrouwen 
T0 

,146 ,094 ,255 1,554 ,131 
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Niet rondkomen 
T0 

-,091 ,081 -,170 -1,125 ,270 

Financiele 
Controle/inzicht 
T0 

,477 ,144 ,525 3,317 ,002 

Empowerment 
T0 

-,044 ,187 -,039 -,234 ,817 

 

 

Bijlagetabel 20: Model dat de mate van empowerment voorspelt 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,324
a
 ,105 -,027 ,56303 ,105 ,798 5 34 ,559 

2 ,735
b
 ,541 ,360 ,44446 ,436 4,427 6 28 ,003 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financiele Controle/inzicht T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0, 
OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 

          

Coefficients
a
    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   

B 
Std. 
Error Beta    

1 (Constant) 3,979 ,599   6,641 ,000 

   
Leeftijd ,005 ,008 ,114 ,671 ,507    
Geslacht ,033 ,205 ,027 ,158 ,875    
Slechte gezondheid in gezin T1 -,173 ,189 -,155 -,920 ,364 

   
Schulden -,101 ,096 -,176 -1,059 ,297    
Veranderingen T1 -,248 ,187 -,219 -1,329 ,193 

   
2 (Constant) 1,256 ,959   1,310 ,201 

   

Leeftijd ,009 ,007 ,199 1,296 ,205    

Geslacht -,078 ,191 -,065 -,406 ,688    
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Slechte gezondheid in gezin T1 -,033 ,174 -,029 -,187 ,853 

   

Schulden ,050 ,102 ,087 ,490 ,628    

Veranderingen T1 -,062 ,161 -,054 -,384 ,704 

   

Financiele Attitude T0 ,062 ,094 ,100 ,661 ,514 

   

Financieel zelfvertrouwen T0 ,074 ,080 ,147 ,926 ,362 

   

Niet rondkomen T0 -,048 ,069 -,103 -,707 ,485 

   

OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 ,098 ,174 ,113 ,564 ,578 

   

Financiele Controle/inzicht T0 -,182 ,147 -,229 -1,236 ,227 

   

Empowerment T0 ,646 ,161 ,653 4,018 ,000 

   

a. Dependent Variable: Empowerment T1 
   

 

Bijlagetabel 21: Model dat de mate van ervaring van niet rondkomen voorspelt 
 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,403
a
 ,163 ,040 1,17113 ,163 1,321 5 34 ,279 

2 ,756
b
 ,572 ,403 ,92309 ,409 4,455 6 28 ,003 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financiele Controle/inzicht T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0, 
OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 

          

Coefficients
a
    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   

B 
Std. 
Error Beta    
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1 (Constant) 2,761 1,246   2,215 ,034 

   
Leeftijd -,004 ,016 -,038 -,232 ,818    
Geslacht -,254 ,427 -,099 -,595 ,556    
Slechte gezondheid in gezin T1 ,705 ,392 ,293 1,796 ,081 

   
Schulden ,315 ,199 ,255 1,586 ,122    
Veranderingen T1 ,474 ,389 ,194 1,220 ,231 

   
2 (Constant) 1,315 1,991   ,661 ,514 

   

Leeftijd -,001 ,015 -,005 -,035 ,972    

Geslacht -,498 ,397 -,193 -1,253 ,221    

Slechte gezondheid in gezin T1 ,465 ,361 ,193 1,288 ,208 

   

Schulden ,248 ,213 ,200 1,164 ,254    

Veranderingen T1 ,242 ,334 ,099 ,724 ,475 

   

Financiele Attitude T0 -,268 ,195 -,202 -1,376 ,180 

   

Financieel zelfvertrouwen T0 ,114 ,166 ,106 ,688 ,497 

   

Niet rondkomen T0 ,702 ,142 ,695 4,935 ,000 

   

OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 ,082 ,360 ,044 ,228 ,822 

   

Financiele Controle/inzicht T0 -,069 ,306 -,040 -,224 ,824 

   

Empowerment T0 ,018 ,334 ,008 ,053 ,958 

   

a. Dependent Variable: Niet rondkomen T1 
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Bijlagetabel 22: Model dat financieel zelfvertrouwen voorspelt 

          

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,473
a
 ,224 ,109 1,15855 ,224 1,958 5 34 ,110 

2 ,809
b
 ,654 ,519 ,85174 ,431 5,818 6 28 ,000 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financiele Controle/inzicht T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0, 
OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 

          

Coefficients
a
    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   

B 
Std. 
Error Beta    

1 (Constant) 3,179 1,233   2,579 ,014 

   
Leeftijd -,006 ,016 -,058 -,365 ,717    
Geslacht ,655 ,422 ,248 1,551 ,130    
Slechte gezondheid in gezin T1 ,158 ,388 ,064 ,407 ,687 

   
Schulden -,430 ,197 -,338 -2,185 ,036    
Veranderingen T1 -,243 ,384 -,097 -,633 ,531 

   
2 (Constant) -4,251 1,837   -2,314 ,028 

   

Leeftijd -,006 ,014 -,058 -,438 ,665    

Geslacht ,173 ,366 ,065 ,472 ,640    

Slechte gezondheid in gezin T1 ,864 ,333 ,349 2,592 ,015 

   

Schulden ,160 ,196 ,126 ,817 ,421    

Veranderingen T1 ,193 ,308 ,077 ,628 ,535 

   

Financiele Attitude T0 -,081 ,180 -,059 -,449 ,657 
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Financieel zelfvertrouwen T0 ,603 ,153 ,544 3,944 ,000 

   

Niet rondkomen T0 ,023 ,131 ,022 ,174 ,863 

   

OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 ,550 ,333 ,288 1,655 ,109 

   

Financiele Controle/inzicht T0 ,285 ,282 ,162 1,008 ,322 

   

Empowerment T0 ,477 ,308 ,218 1,548 ,133 

   

a. Dependent Variable: Financieel Zelfvertrouwen T1 
   

 

Bijlagetabel 23: Model dat financiële attitudes voorspelt 

          

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,307
a
 ,094 -,039 ,86668 ,094 ,705 5 34 ,623 

2 ,597
b
 ,356 ,103 ,80525 ,262 1,898 6 28 ,116 

a. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht 

b. Predictors: (Constant), Veranderingen T1, Leeftijd, Slechte gezondheid in gezin T1, Schulden, Geslacht, Financiele 
Attitude T0, Niet rondkomen T0, Financiele Controle/inzicht T0, Financieel zelfvertrouwen T0, Empowerment T0, 
OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 

          

Coefficients
a
    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   

B 
Std. 
Error Beta    

1 (Constant) 2,394 ,922   2,596 ,014 

   
Leeftijd -,010 ,012 -,136 -,793 ,433    
Geslacht -,120 ,316 -,066 -,380 ,706    
Slechte gezondheid in gezin T1 ,288 ,290 ,168 ,992 ,328 

   
Schulden ,147 ,147 ,167 1,001 ,324    
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Veranderingen T1 ,323 ,288 ,186 1,125 ,269 

   
2 (Constant) 2,411 1,737   1,388 ,176 

   

Leeftijd -,007 ,013 -,104 -,570 ,573    

Geslacht ,055 ,346 ,030 ,157 ,876    

Slechte gezondheid in gezin T1 -,055 ,315 -,032 -,173 ,864 

   

Schulden -,086 ,186 -,097 -,461 ,648    

Veranderingen T1 ,117 ,291 ,067 ,401 ,691 

   

Financiele Attitude T0 ,493 ,170 ,523 2,904 ,007 

   

Financieel zelfvertrouwen T0 -,092 ,144 -,120 -,638 ,528 

   

Niet rondkomen T0 ,086 ,124 ,120 ,694 ,493 

   

OESO_FbehaviorUitgebreid_T0 -,082 ,314 -,062 -,261 ,796 

   

Financiele Controle/inzicht T0 -,081 ,267 -,067 -,305 ,763 

   

Empowerment T0 -,115 ,291 -,076 -,394 ,697 

   

a. Dependent Variable: Financiele Attitude T1 
   

 

 

9.2 Tabellen bij analyses maatschappelijk werkers 

 

Bijlagetabel 24 – Routinematige screening van langdurige dossiers op recht op aanvullende 
financiële steun 

 screening 

ja, alle 
dossiers 

gedeeltelijk, 
sommige 
groepen 

nee 

Count Count Count 
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OCMW 

8 0 4 7 

10 0 0 4 

11 1 0 7 

9 0 2 1 

12 0 0 3 

5 1 3 0 

13 1 2 0 

7 0 1 2 

4 1 4 1 

2 8 2 2 

6 0 0 2 

1 0 3 5 

3 1 3 1 

VRAAG: Bestaat er in uw OCMW een routinematige screening van alle langdurige dossiers (bv. 
enkel deze die langer dan 3 maand aangemeld zijn) om na te kijken, zonder vraag van de cliënt, 
of deze cliënten recht hebben op aanvullende financiële steun? 

 

Bijlagetabel 25: Eensgezindheid binnen OCMW’s inzake opleggen bepaalde voorwaarden  

OCMW 8 10 11 9 12 5 13 7 4 2 6 1 3 

Arbeidsbereid-
heid opgelegd 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

33.3
% 

66.7
% 

66.7
% 

100.
0% 

91.7
% 

100.
0% 

87.5
% 

100.
0% 

Huisvesting 
opgelegd 

100.
0% 

100.
0% 

87.5
% 

66.7
% 

100.
0% 

66.7
% 

66.7
% 

66.7
% 

100.
0% 

92.3
% 

0.0% 85.7
% 

100.
0% 

Budgetbeheer 
opgelegd 

70.0
% 

100.
0% 

62.5
% 

66.7
% 

33.3
% 

33.3
% 

66.7
% 

33.3
% 

100.
0% 

69.2
% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

Budgetbege-
leiding opgelegd 

70.0
% 

50.0
% 

50.0
% 

66.7
% 

66.7
% 

0.0% 33.3
% 

33.3
% 

100.
0% 

61.5
% 

0.0% 83.3
% 

100.
0% 

Budgetteren 
opgelegd 

10.0
% 

50.0
% 

0.0% 0.0% 0.0% 25.0
% 

0.0% 0.0% 50.0
% 

33.3
% 

0.0% 14.3
% 

40.0
% 

Attitude 
opgelegd 

20.0
% 

25.0
% 

50.0
% 

0.0% 33.3
% 

33.3
% 

0.0% 0.0% 66.7
% 

41.7
% 

0.0% 0.0% 60.0
% 

N 11 4 8 3 3 4 3 3 6 13 1 8 5 

(100% of 0% volledige eensgezindheid, 50%; evenveel maatschappelijk werkers zeggen dat deze 
maatregel wel wordt opgelegd als dat deze niet wordt opgelegd) 

 

Bijlagetabel 26: Inschatting nuttigheid opgelegde voorwaarden voormeting, per regio 

  

Vlaanderen Wallonië Brussel 

AVG SD N AVG SD N AVG SD N 

Arbeidsbereidheid 4,64a ,56 28 3,53b 1,03 36 3,00b 1,41 4 

Huisvesting 4,41a ,59 28 3,63b ,94 38 3,80ab 1,10 5 

Verplicht 
budgetbeheer 

3,23a ,92 28 3,31a ,62 36 2,80a 1,30 5 

Verplicht 3,13a ,88 28 3,35a ,77 34 3,00a 1,22 5 
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budgetbegeleiding 

Volgen cursus 
budgetteren 

3,44a ,71 25 2,87a 1,18 31 2,75a 1,26 4 

Volgen van cursus 
waarin gewerkt wordt 
aan attitude-of 
gedragsverandering 

3,75a ,76 26 2,97b ,93 32 3,00ab 1,41 4 

Noot: gemiddelden met verschillend superscript verschillen significant 
AVG: gemiddelde, SD: standaardafwijking, N: aantal respondenten 
 

Bijlagetabel 27: Huidige en nodige aanvullende financiële steun voor case 1 en case 2, per regio 

  

Vlaanderen Wallonië Brussel 

Avg SD N Avg SD N Avg SD N 

T0: case 1 nu 84,96a 75,89 22 78,67a 73,85 30 100,00a 50,00 3 

T0: case 2 nu 168,07a 141,85 17 192,41a 125,11 27 160,00a 56,57 2 

T0: case 1 nodig 251,76a 124,12 24 240,00a 134,96 34 260,00a 163,71 3 

T0: case 2 nodig 426,48a 257,39 25 423,03a 219,14 33 375,00a 176,78 2 

T1: case 1 nu 126,36a 110,93 10 74,71a 79,16 17 75,00  1 

T1: case 2 nu 192,30a 119,65 10 181,32a 144,22 19 140,00  1 

T1: case 1 nodig 224,48a 103,57 10 204,77a 133,43 22 150,00  1 

T1: case 2 nodig 466,70a 213,81 10 335,48b 191,01 21 400,00   1 

Noot: gemiddelden met verschillend superscript verschillen significant op p<.10, op T1 enkel 
vergelijking tussen Vlaanderen en Wallonië vanwege de te lage respons in Brussel. 

 

Bijlagetabel 28: Interne consistentie Empowermentschaal van Spreitzer 

 Voormeting Nameting 
 Totale 

sample 
Vlaanderen Wallonië 

+ 
Brussel 

Totale 
sample 

Vlaanderen Wallonië 
+ 

Brussel 
Subschaal ‘Betekenis’ .69 .66 .69 .41 .56 .40 
Subschaal ‘Compentie’ .90 .76 .94 .89 - .88 
Subschaal ‘Zelf-
determinatie’ 

.77 .84 .74 .69 .82 .66 

Subschaal ‘Impact’ .79 .46 .85 .84 .84 .86 
Totale schaal .83 .73 .86 .78 .63 .82 
 
 
 
Bijlagetabel 29: Gemiddelde en standaardafwijking van de Empowermentschaal (Spreitzer) 

 Voormeting Nameting 
 M SD N M SD N 
Subschaal ‘Betekenis’ 4,14 ,55 74 3,99 ,47 35 
Subschaal ‘Compentie’ 4,00 ,63 74 4,18 ,41 34 
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Subschaal ‘Zelf-
determinatie’ 

3,42 ,69 74 3,54 ,64 35 

Subschaal ‘Impact’ 2,65 ,80 74 2,55 ,76 35 
Totale schaal 3,55 ,48 74 3,56 ,39 35 
Noot: M: gemiddelde (mean), SD: standaardafwijking 

 
 
Bijlagetabel 30: Frequentietabel van de Empowermentschaal (Spreitzer) 

  

H
e
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a
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o

n
e
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O
n

e
e

n
s 

N
ie

t 
o

n
e

e
n

s 

E
e

n
s 

H
e

le
m

a
a

l 
E

e
n

s 

N
ie

t 
e

e
n

s 

Het werk dat ik verricht, is erg 
belangrijk voor mij (betekenis) 

0,0% 1,4% 11,0% 52,1% 35,6% 

Mijn taken binnen mijn werk zijn voor 
mij van persoonlijke betekenis 
(betekenis) 

0,0% 4,3% 20,0% 52,9% 22,9% 

Het werk wat ik doe, is in mijn ogen 
zinvol (betekenis) 

0,0% 1,4% 2,7% 64,9% 31,1% 

Ik heb vertrouwen in mijn 
mogelijkheden om mijn werk goed te 
verrichten (competentie) 

0,0% 2,7% 5,5% 71,2% 20,5% 

Ik ben zelfverzekerd over mijn 
capaciteiten om de taken binnen mijn 
werk uit te voeren (competentie) 

1,4% 2,7% 6,8% 71,6% 17,6% 

Ik beheers de vaardigheden die nodig 
zijn voor mijn job (competentie) 

1,4% 2,7% 10,8% 71,6% 13,5% 

Ik kan volledig zelf bepalen hoe ik mijn 
werkzaamheden uitvoer 
(zelfdeterminiatie) 

1,4% 13,5% 52,7% 27,0% 5,4% 

Ik kan zelfstandig beslissen hoe ik mijn 
werk indeel (zelfdeterminatie) 

2,7% 4,1% 27,0% 45,9% 20,3% 

Ik beschik over onafhankelijkheid en 
vrijheid om mijn werk op mijn manier 
te doen (zelfdeterminatie) 

4,1% 6,8% 50,0% 35,1% 2,7% 

Mijn invloed op het reilen en zeilen 
binnen mijn afdeling is groot (impact) 

11,0% 21,9% 46,6% 16,4% 4,1% 

Ik beschik over een grote controle over 
wat er op mijn afdeling gebeurt 
(impact) 

20,3% 32,4% 39,2% 6,8% 0,0% 

Ik heb invloed op wat er op mijn 
afdeling gebeurt (impact) 

9,5% 28,4% 36,5% 23,0% 2,7% 
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Bijlagetabel 31: Begeleiden van cliënten met en zonder schulden: ervaren effectiviteit van 
begeleiding door maatschappelijk werker, frequentietabel, voormeting 
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Mijn cliënten boeken vooruitgang 
dankzij de begeleiding 

cliënten met 
schulden 

0,0% 34,0% 46,8% 17,0% 2,1% 

  
cliënten zonder 
schulden 

5,0% 30,0% 47,5% 17,5% 0,0% 

Ik ervaar dat mijn cliënten nieuwe 
inzichten en vaardigheden opdoen in de 
begeleiding 

cliënten met 
schulden 

4,3% 36,2% 38,3% 21,3% 0,0% 

  
cliënten zonder 
schulden 

2,5% 35,0% 52,5% 10,0% 0,0% 

Ik heb het idee dat ik door de 
begeleiding bepaalde problemen in de 
toekomst zal kunnen voorkomen 

cliënten met 
schulden 

0,0% 20,8% 56,3% 20,8% 2,1% 

  
cliënten zonder 
schulden 

0,0% 30,8% 53,8% 15,4% 0,0% 

Het werk dat ik doe samen met de 
cliënten lost weinig op van de 
daadwerkelijke problemen 

cliënten met 
schulden 

6,5% 23,9% 41,3% 26,1% 0,0% 

  
cliënten zonder 
schulden 

5,0% 35,0% 47,5% 12,5% 0,0% 

Ik ervaar dat mijn cliënten door de 
begeleiding bepaalde 
gedragsveranderingen vertonen 

cliënten met 
schulden 

0,0% 37,5% 54,2% 6,3% 0,0% 

  
cliënten zonder 
schulden 

2,5% 42,5% 52,5% 2,5% 0,0% 
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Bijlagetabel 32: Ervaren effectiviteit van begeleiding: verschillen tussen voor- en nameting 

    Voormeting Nameting 

  Avg SD N Avg SD N 

Mijn cliënten boeken 
vooruitgang dankzij de 
begeleiding 

cliënten met 
schulden 

2,87 ,77 47 3,12 ,73 25 

cliënten zonder 
schulden 

2,78 ,80 40 3,16 ,83 19 

Ik ervaar dat mijn 
cliënten nieuwe 
inzichten en 
vaardigheden opdoen 
in de begeleiding 

cliënten met 
schulden 

2,77 ,84 47 2,80 ,71 25 

cliënten zonder 
schulden 

2,70 ,69 40 3,05 ,85 19 

Ik heb het idee dat ik 
door de begeleiding 
bepaalde problemen in 
de toekomst zal kunnen 
voorkomen 

cliënten met 
schulden 

3,04 ,71 48 3,19 ,63 26 

cliënten zonder 
schulden 

2,85 ,67 39 3,05 ,91 19 

Het werk dat ik doe 
samen met de cliënten 
lost weinig op van de 
daadwerkelijke 
problemen 

cliënten met 
schulden 

2,90 ,88 46 2,80 ,71 25 

cliënten zonder 
schulden 

2,68 ,76 40 2,84 ,76 19 

Ik ervaar dat mijn 
cliënten door de 
begeleiding bepaalde 
gedragsveranderingen 
vertonen 

cliënten met 
schulden 

2,68 ,59 48 2,88 ,67 25 

cliënten zonder 
schulden 

2,55 ,60 40 2,95 ,85 19 

Noot: repeated measures analyses op T0 vergelijken van cliënten met en zonder schulden: geen 
significante verschillen. 

 
 
 

Bijlagetabel 33: Cronbach alpha voor de schaal ‘ervaren effectiviteit in de begeleiding’. 

    Voormeting Nameting 

Met vraag 'lost weinig op 
van de daadwerkelijke 
problemen' 

cliënten met schulden 0,48 0,71 

cliënten zonder schulden 0,69 0,79 
Zonder vraag 'lost weinig op 
van de daadwerkelijke 
problemen' 

cliënten met schulden 0,72 0,82 

cliënten zonder schulden 0,75 0,86 
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Bijlagetabel 34: Frequentietabel voor het gebruik van budgetoverzichten en 
referentiebedragen/richtnormen, voormeting 
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Tijdens de begeleiding 
maak ik met de cliënt 
gedetailleerde 
budgetoverzichten 
  

cliënten met 
schulden 

2,08% 8,33% 14,58% 25% 50% N=48 

cliënten 
zonder 
schulden 

10% 27,50% 5% 22,50% 35% N=40 

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

cliënten met 
schulden 

27,70% 8,50% 19,10% 27,70% 17,00% N=47 

cliënten 
zonder 
schulden 

25,60% 23,10% 23,10% 17,90% 10,30%  N=39 

 
 
 

Bijlagetabel 35: Gemiddelde rapportering van het gebruik van budgetoverzichten en 
referentiebedragen/richtnormen, vergelijking tussen voor- en nameting 

  
  Voormeting Nameting 

  Avg SD N Svg SD N 

Tijdens de begeleiding 
maak ik met de cliënt 
gedetailleerde 
budgetoverzichten 

cliënten met 
schulden 

4,13 1,08 48 4,35 1,13 26 

cliënten zonder 
schulden 

3,45 1,47 40 3,63 1,38 19 

Tijdens de begeleiding 
maak ik gebruik van 
referentiebedragen/richtno
rmen voor bepaalde 
uitgavenposten 

cliënten met 
schulden 

2,98 1,48 47 2,83 1,50 26 

cliënten zonder 
schulden 

2,64 1,33 39 2,53 1,39 19 

 
 
 

Bijlagetabel 36: Evaluatie van de begeleiding door de maatschappelijk werker, gemiddelden per 
vraag 

  T1     

 Avg SD N 

Ik vond de ind begeleiding nuttig voor de cliënt 3.43 1.19 30 

Dankzij de ind begeleiding slaagt de client er beter in om een goed 
zicht te krijgen op zijn/haar inkomsten en uitgaven 

3.49 1.22 30 

Dankzij het opschrijven van de uitgaven heeft de client een beter 
zicht gekregen op wat hij maandelijks kan uitgeven 

3.13 1.36 30 

Dankzij het model van gedragsverandering heb ik meer inzicht in 3.24 1.24 30 
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welke fase de client zich bevindt 

Dankzij het model van gedragsverandering kan ik de client meer op 
maat begeleiden 

2.92 1.20 30 

Dankzij het formuleren van doelstellingen kan de client beter omgaan 
met zijn geld 

2.99 1.25 30 

Dankzij het formuleren van implementatie-intenties kan de client 
beter met zijn geld omgaan 

3.04 1.19 30 

Dankzij het hanteren van deadlines kan de client beter met zijn geld 
omgaan 

2.63 1.19 30 

In welke mate heeft de client de doelstellingen bereikt die hij 
formuleerde? 

3.52 1.10 28 
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Bijlagetabel 37: Evaluatie van de begeleiding door de maatschappelijk werker, gemiddelden per regio 

  Vlaanderen Wallonië Brussel 

 Avg SD N Avg SD N Avg SD N 

Ik vond de individuele begeleiding nuttig voor de cliënt 

3.89 .95 11 3.41 1.05 17 1.00 0.00 2 

Dankzij de individuele begeleiding slaagt de cliënt er beter in om een goed zicht te krijgen op 
zijn/haar inkomsten en uitgaven 

3.76 .91 11 3.56 1.27 17 1.50 .71 2 

Dankzij het opschrijven van de uitgaven heeft de cliënt een beter zicht gekregen op wat hij 
maandelijks kan uitgeven 

3.55 .96 11 3.06 1.52 17 1.50 .71 2 

Dankzij het model van gedragsverandering heb ik meer inzicht in welke fase de cliënt zich bevindt 

3.42 1.14 11 3.15 1.34 17 3.00 1.41 2 

Dankzij het model van gedragsverandering kan ik de cliënt meer op maat begeleiden 

3.24 1.19 11 2.76 1.25 17 2.50 .71 2 

Dankzij het formuleren van doelstellingen kan de cliënt beter omgaan met zijn geld 

2.98 1.17 11 3.21 1.24 17 1.25 .35 2 

Dankzij het formuleren van implementatie-intenties kan de cliënt beter met zijn geld omgaan 

2.80 .99 11 3.38 1.22 17 1.50 .71 2 

Dankzij het hanteren van deadlines kan de client beter met zijn geld omgaan 

2.94 1.13 11 2.56 1.22 17 1.50 .71 2 

In welke mate heeft de cliënt de doelstellingen bereikt die hij formuleerde? 

3.29 1.20 11 3.66 1.08 16 4.00   1 
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9.3 Tabellen bij analyses OCMW-raadsleden 

 

Bijlagetabel 37: Menswaardig leven en bron van inkomsten, evolutie in de tijd 

  Voormeting Nameting   

 Avg SD Avg SD N 

Voldoende inkomen voorwaarde 
menswaardig leven 

4,36 1,04 4,04 1,21 25 

Leefloon 2,24a 0,93 1,88b 0,78 25 

Minimale werkloosheidsuitkering 2,79 1,02 2,71 0,91 24 

Minimumloon 3,38 1,10 3,58 0,72 24 

Minimumpensioen 2,40 0,96 2,28 0,68 25 
Noot: Gemiddelden met verschillend superscript verschillen randsignificant met p < .09 

 

Bijlagetabel 38: Case 1 en 2: mogelijk om menswaardig te leven, evolutie in de tijd 

  Voormeting Nameting  

 Avg SD Avg SD N 

case 1 1,96 0,69 1,83 0,64 24 

case 2 1,63 0,82 1,79 0,66 24 
Noot: Repeated measures analsyses toonde geen significante veranderingen tussen T0 en T1 
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10 Bijlage 4: Vragenlijsten 
 

10.1 Vragenlijst voor maatschappelijk werkers: voormeting 

Om toe te laten dat de vragenlijsten die op twee verschillende momenten van eenzelfde 

persoon worden afgenomen aan elkaar gekoppeld kunnen worden met behoud van 

anonimiteit vragen wij u hier om zelf een UNIEKE EN MAKKELIJK TE ONTHOUDEN code 

op te geven. Dit kan bijvoorbeeld uw nummerplaat zijn, of uw telefoonnummer zonder 

provider- of zonecode. De code mag zo kort of lang zijn als u zelf wenst, en kan bestaan 

uit letters, cijfers of beiden. 

CODE: ……………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 1: Hoe oud bent u nu?  

 

………… jaar 

 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? (Kruis aan) 

 

man  
vrouw  
 

Vraag 3: Hoelang werkt u al als maatschappelijk werker op de sociale dienst van een 

OCMW? 

 

………… jaar 

 

Vraag 4: Hoelang werkt u al bij een OCMW (niet noodzakelijk bij de sociale dienst)? 

 

………… jaar 

 

Vraag 5a: Hebben er de laatste maanden belangrijke evoluties plaatsgevonden die een 

invloed hadden op uw werkervaring? 

 

ja  
nee     => ga naar vraag 6 
 

 

Vraag 5b: Welke veranderingen hebt u ervaren (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Verandering in uw functie (veranderde werkdruk, verantwoordelijkheden, opdrachten, 

…) 

 Verandering in uw sociale werkomgeving (andere leidinggevende, herschikking team, 

….) 
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 Verandering in uw werkomstandigheden (andere uurregeling, verandering 

werkplek,…) 

 Andere: ………………………………………………………………….. 

 

 

Vraag 6: Geef aan in welke mate u het eens/oneens bent met de volgende uitspraken. 

Plaats een kruisje. 
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Het werk dat ik verricht, is erg belangrijk voor mij      

Mijn taken binnen mijn werk zijn voor mij van persoonlijke 

betekenis 

     

Het werk wat ik doe, is in mijn ogen zinvol      

Ik heb vertrouwen in mijn mogelijkheden om mijn werk 

goed te verrichten 

     

Ik ben zelfverzekerd over mijn capaciteiten om de taken 

binnen mijn werk uit te voeren 

     

Ik beheers de vaardigheden die nodig zijn voor mijn job      

Ik kan volledig zelf bepalen hoe ik mijn werkzaamheden 

uitvoer 
     

Ik kan zelfstandig beslissen hoe ik mijn werk indeel      

Ik beschik over onafhankelijkheid en vrijheid om mijn werk 

op mijn manier te doen 

     

Mijn invloed op het reilen en zeilen binnen mijn afdeling is 

groot 

     

Ik beschik over een grote controle over wat er op mijn 

afdeling gebeurt 

     

Ik heb invloed op wat er op mijn afdeling gebeurt      

 

Vraag 7: Bestaat er in uw OCMW een routinematige screening van alle langdurige 

dossiers (bv. enkel deze die langer dan 3 maand aangemeld zijn) om na te kijken, 

zonder vraag van de cliënt, of deze cliënten recht hebben op aanvullende financiële 

steun? 

 

 Ja, al deze dossiers worden gescreend 

 Gedeeltelijk, sommige groepen/categorieën dossiers worden hierop nagekeken  

 Neen, dit gebeurt niet. 

 

Vraag 8: Hieronder presenteren we twee cases, waarover we graag enkele zaken willen 

vragen. 

 

Case 1: 

- Alleenstaande vrouw van 35 jaar zonder kinderen 

- heeft 10 jaar samengewoond met haar vriend die een loon had terwijl zij voor het 

huishouden zorgde. Twee maanden geleden zijn ze uit elkaar gegaan en moest de 

vrouw bijgevolg verplicht verhuizen. 
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- De cliënte heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding aangezien haar 

diploma ontoereikend is en zij nooit buitenshuis tewerkgesteld was. Hoewel haar 

mentale mogelijkheden beperkt zijn, is ze ijverig op zoek naar werk. Haar kansen 

op de arbeidsmarkt zijn echter zeer beperkt. 

- Ze verkeert in goede gezondheid. 

- Zij huurt een appartement met 1 slaapkamer voor 400 euro/maand. De 

maandelijkse rekening voor elektriciteit en gas bedraagt 115 euro. Zij ontvangt 

een leefloon van 770,18 €. 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, …)  zal op dit moment toegekend worden? 

 

……………………. Euro 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

 

……………………. Euro 

 

 

 

Case 2: 

- Een echtpaar waarvan de man 34 jaar is en de vrouw 35 jaar.  

- Zij hebben 2 kinderen; een jongen van 5 jaar en een meisje van 3 jaar. Zij 

ontvangen een gewaarborgde kinderbijslag van 319 Euro per maand 

- Zij ontvangen een leefloon van 1.026 Euro. De man heeft een zeer onregelmatig 

arbeidsverleden. De vrouw heeft vroeger korte periodes gewerkt als poetsvrouw. 

Noch de man, noch de vrouw hebben recht op werkloosheidsvergoeding 

aangezien zij geen van beide voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zowel de 

man als de vrouw willen werken. De trajectbegeleider ziet een tewerkstelling 

binnen de 6 maanden echter niet mogelijk. 

- Het gezin heeft geen spaargelden, wel ongeveer 5000 Euro schulden (er werd geld 

geleend o.a. om waarborg van het appartement te kunnen betalen). 

- Betrokkenen huren een appartement met 3 slaapkamers aan een huurprijs van 

550 euro. De rekening voor elektriciteit en gas zal maandelijks 170 euro 

bedragen.  

- Gemiddeld hebben zij een apothekerskost van 140 euro per maand.  

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, …) zal op dit moment toegekend worden? 

 

……………………. Euro 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

 

……………………. Euro 
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Vraag 9: Het toekennen van aanvullende steun kan gepaard gaan met het voldoen aan 

bepaalde voorwaarden. Gelieve hieronder eerst met een kruisje aan te geven welke 

voorwaard(en) op dit moment (eventueel onder sommige omstandigheden en voor 

bepaalde cliënten) soms opgelegd worden of gelden in uw OCMW. Voor elke maatregel 

mag u ook aangeven in hoeverre u dit zelf nuttig lijkt om dit als voorwaarde te hanteren. 

 Wordt soms 

opgelegd 

Nuttig of niet? 
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Arbeidsbereidheid/bereidheid om werk te 

zoeken 

Ja      Nee 

     

Inschrijven in 

huisvestingsmaatschappij/op zoek naar 

betaalbare woning 

Ja      Nee      

Verplicht in budgetbeheer Ja      Nee      

Verplicht in budgetbegeleiding Ja      Nee      

Volgen van cursus rond budgetteren Ja      Nee      

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 

aan attitude/of gedragsverandering 

Ja      Nee      

 

 

Vraag 10a: Begeleidt u cliënten met schulden (cliënten die in budgetbeheer, 

budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling of andere schuldhulpverlening zitten) om 

hun financiële competenties te versterken? 

  Ja 

 Nee   ga naar vraag 11 

 

Vraag 10b: Wat is uw ervaring met deze begeleiding? Geef aan voor hoeveel dossiers 

elke uitspraak van toepassing is. 
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Tijdens de begeleiding maak ik met de cliënt 

gedetailleerde budgetoverzichten      

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van 

referentiebedragen/richtnormen voor bepaalde 

uitgavenposten 

     

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 
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Ik ervaar dat mijn cliënten door de begeleiding 

bepaalde gedragsveranderingen vertonen  

     

 

Vraag 11a: Begeleidt u cliënten zonder schulden (cliënten die niet in budgetbeheer, 

budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling of andere schuldhulpverlening zitten) om 

hun financiële competenties te versterken? 

  Ja 

 Nee   EINDE vragenlijst 
 

Vraag 11b: Wat is uw ervaring met deze begeleiding? Geef aan voor hoeveel dossiers 

elke uitspraak van toepassing is. 
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Tijdens de begeleiding maak ik met de cliënt 

gedetailleerde budgetoverzichten      

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van 

referentiebedragen/richtnormen voor bepaalde 

uitgavenposten 

     

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  
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10.2 Vragenlijst voor maatschappelijk werkers: nameting 

Om toe te laten dat de vragenlijsten die op twee verschillende momenten van eenzelfde 

persoon worden afgenomen aan elkaar gekoppeld kunnen worden met behoud van 

anonimiteit hebben wij u gevraagd om zelf een UNIEKE EN MAKKELIJK TE ONTHOUDEN 

code op te geven. Dit kan bijvoorbeeld uw nummerplaat zijn, of uw telefoonnummer 

zonder provider- of zonecode. De code mag zo kort of lang zijn als u zelf wenst, en kan 

bestaan uit letters, cijfers of beiden. 

Noteer hier de code die u bij de eerste vragenlijst hebt ingevuld. 

CODE: ……………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 1: Hoe oud bent u nu?  

 

………… jaar 

 

 

 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? (Kruis aan) 

 

man  
vrouw  
 

Vraag 3: Hoelang werkt u al als maatschappelijk werker op de sociale dienst van een 

OCMW? 

 

………… jaar 

 

Vraag 4: Hoelang werkt u al bij een OCMW (niet noodzakelijk bij de sociale dienst)? 

 

………… jaar 

 

Vraag 5a: Hebben er de laatste maanden belangrijke evoluties plaatsgevonden die een 

invloed hadden op uw werkervaring? 

 

ja  
nee     => ga naar vraag 6 
 

 

Vraag 5b: Welke veranderingen hebt u ervaren (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Verandering in uw functie (veranderde werkdruk, verantwoordelijkheden, opdrachten, 

…) 

 Verandering in uw sociale werkomgeving (andere leidinggevende, herschikking team, 

….) 

 Verandering in uw werkomstandigheden (andere uurregeling, verandering 

werkplek,…) 
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 Andere: ………………………………………………………………….. 

 

 

Vraag 6: Geef aan in welke mate u het eens/oneens bent met de volgende uitspraken. 

Plaats een kruisje. 
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Het werk dat ik verricht, is erg belangrijk voor mij      

Mijn taken binnen mijn werk zijn voor mij van persoonlijke 

betekenis 

     

Het werk wat ik doe, is in mijn ogen zinvol      

Ik heb vertrouwen in mijn mogelijkheden om mijn werk 

goed te verrichten 

     

Ik ben zelfverzekerd over mijn capaciteiten om de taken 

binnen mijn werk uit te voeren 

     

Ik beheers de vaardigheden die nodig zijn voor mijn job      

Ik kan volledig zelf bepalen hoe ik mijn werkzaamheden 

uitvoer 

     

Ik kan zelfstandig beslissen hoe ik mijn werk indeel      

Ik beschik over onafhankelijkheid en vrijheid om mijn werk 

op mijn manier te doen 
     

Mijn invloed op het reilen en zeilen binnen mijn afdeling is 

groot 

     

Ik beschik over een grote controle over wat er op mijn 

afdeling gebeurt 

     

Ik heb invloed op wat er op mijn afdeling gebeurt      

 

 

Vraag 7: Bestaat er in uw OCMW een routinematige screening van alle langdurige 

dossiers (bv. enkel deze die langer dan 3 maand aangemeld zijn) om na te kijken, 

zonder vraag van de cliënt, of deze cliënten recht hebben op aanvullende financiële 

steun? 

 

 Ja, al deze dossiers worden gescreend 

 Gedeeltelijk, sommige groepen/categorieën dossiers worden hierop nagekeken  

 Neen, dit gebeurt niet. 
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Vraag 8: Hieronder presenteren we twee cases, waarover we graag enkele zaken willen 

vragen. 

 

Case 1: 

- Alleenstaande vrouw van 35 jaar zonder kinderen 

- heeft 10 jaar samengewoond met haar vriend die een loon had terwijl zij voor het 

huishouden zorgde. Twee maanden geleden zijn ze uit elkaar gegaan en moest de 

vrouw bijgevolg verplicht verhuizen. 

- De cliënte heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding aangezien haar 

diploma ontoereikend is en zij nooit buitenshuis tewerkgesteld was. Hoewel haar 

mentale mogelijkheden beperkt zijn, is ze ijverig op zoek naar werk. Haar kansen 

op de arbeidsmarkt zijn echter zeer beperkt. 

- Ze verkeert in goede gezondheid. 

- Zij huurt een appartement met 1 slaapkamer voor 400 euro/maand. De 

maandelijkse rekening voor elektriciteit en gas bedraagt 115 euro. Zij ontvangt 

een leefloon van 770,18 €. 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, …)  zal op dit moment toegekend worden? 

 

……………………. Euro 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

 

……………………. Euro 

 

 

 

Case 2: 

- Een echtpaar waarvan de man 34 jaar is en de vrouw 35 jaar.  

- Zij hebben 2 kinderen; een jongen van 5 jaar en een meisje van 3 jaar. Zij 

ontvangen een gewaarborgde kinderbijslag van 319 Euro per maand 

- Zij ontvangen een leefloon van 1.026 Euro. De man heeft een zeer onregelmatig 

arbeidsverleden. De vrouw heeft vroeger korte periodes gewerkt als poetsvrouw. 

Noch de man, noch de vrouw hebben recht op werkloosheidsvergoeding 

aangezien zij geen van beide voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zowel de 

man als de vrouw willen werken. De trajectbegeleider ziet een tewerkstelling 

binnen de 6 maanden echter niet mogelijk. 

- Het gezin heeft geen spaargelden, wel ongeveer 5000 Euro schulden (er werd geld 

geleend o.a. om waarborg van het appartement te kunnen betalen). 

- Betrokkenen huren een appartement met 3 slaapkamers aan een huurprijs van 

550 euro. De rekening voor elektriciteit en gas zal maandelijks 170 euro 

bedragen.  

- Gemiddeld hebben zij een apothekerskost van 140 euro per maand.  
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Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, …) zal op dit moment toegekend worden? 

 

……………………. Euro 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

 

……………………. Euro 

 

 

Vraag 9: Het toekennen van aanvullende steun kan gepaard gaan met het voldoen aan 

bepaalde voorwaarden. Gelieve hieronder eerst met een kruisje aan te geven welke 

voorwaard(en) op dit moment (eventueel onder sommige omstandigheden en voor 

bepaalde cliënten) soms opgelegd worden of gelden in uw OCMW. Voor elke maatregel 

mag u ook aangeven in hoeverre u dit zelf nuttig lijkt om dit als voorwaarde te hanteren. 

 Wordt soms 

opgelegd 

Nuttig of niet? 
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Arbeidsbereidheid/bereidheid om werk te 

zoeken 

Ja      Nee 

     

Inschrijven in 

huisvestingsmaatschappij/op zoek naar 

betaalbare woning 

Ja      Nee      

Verplicht in budgetbeheer Ja      Nee      

Verplicht in budgetbegeleiding Ja      Nee      

Volgen van cursus rond budgetteren Ja      Nee      

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 

aan attitude/of gedragsverandering 

Ja      Nee      

 

Vraag 10a: Begeleidt u cliënten met schulden (cliënten die in budgetbeheer, 

budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling of andere schuldhulpverlening zitten) om 

hun financiële competenties te versterken? 

  Ja 

 Nee   ga naar vraag 11 

 

Vraag 10b: Wat is uw ervaring met deze begeleiding? Geef aan voor hoeveel dossiers 

elke uitspraak van toepassing is. 
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Tijdens de begeleiding maak ik met de cliënt 

gedetailleerde budgetoverzichten      

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van 

referentiebedragen/richtnormen voor bepaalde 
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uitgavenposten 

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  

     

 

Vraag 11a: Begeleidt u cliënten zonder schulden (cliënten die niet in budgetbeheer, 

budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling of andere schuldhulpverlening zitten) om 

hun financiële competenties te versterken? 

  Ja 

 Nee   ga naar vraag 12 
 

Vraag 11b: Wat is uw ervaring met deze begeleiding? Geef aan voor hoeveel dossiers 

elke uitspraak van toepassing is. 
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Tijdens de begeleiding maak ik met de cliënt 

gedetailleerde budgetoverzichten      

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van 

referentiebedragen/richtnormen voor bepaalde 

uitgavenposten 

     

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  
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Vraag 12: Geef hieronder voor iedere cliënt (graag geboortedatum vermelden per cliënt) 

die u in het kader van het REMI-onderzoek begeleidde aan in welke mate u het eens of 

oneens bent met volgende stellingen (1 is helemaal niet en 5 is helemaal wel). Na elke 

stelling is er ruimte voorzien voor een toelichting of nuancering.  

 

 

Cliënt 1 

../../…. 

Cliënt 2 

../../…. 

Cliënt 3 

../../…. 

Cliënt 4 

../../…. 

Cliënt 5 

../../…. 

Cliënt 6 

../../…. 

Ik vond de individuele 

begeleiding nuttig voor 

de cliënt.  
     

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de individuele 

begeleiding slaagt de 

cliënt er beter in om een 

goed zicht te krijgen op 

zijn/haar inkomsten en 

uitgaven. 

      

 

 

 

 

 

Dankzij het opschrijven 

van zijn/haar uitgaven 

heeft de cliënt een beter 

zicht gekregen op wat 

hij/zij maandelijks kan 

uitgeven.  
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Dankzij het model van 

gedragsverandering heb 

ik meer inzicht in welke 

fase de cliënt zich 

bevindt. 

      

Dankzij het model van 

gedragsverandering kan 

ik de cliënt meer op 

maat begeleiden. 

      

 

 

 

 

Dankzij het formuleren 

van eigen doelstellingen 

kan de cliënt beter met 

zijn/haar geld omgaan.  

      

Dankzij het formuleren 

van implementatie-

intenties kan de cliënt 

beter met zijn/haar geld 

omgaan.  

      

Dankzij het hanteren 

van deadlines kan de 

cliënt beter met 

zijn/haar geld omgaan. 

      

In welke mate heeft de 

cliënt de doelstellingen 

bereikt die hij/zij 

formuleerde? 

      
 

 

 

 

 

Vraag 13: hoe hebt u de individuele begeleidingssessies zelf ervaren? Wat vond u 

positief of negatief? Welke struikelblokken of moeilijkheden bent u tegengekomen?  
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Vraag 14: ik zal in de toekomst zeker nog (elementen uit) de individuele begeleiding 

gebruiken om deze cliënten te begeleiden. 

Ja 

Nee 

 

Licht toe: 

 

 

 

 

 

 

Vraag 15: was u aanwezig toen de onderzoekers REMI voorstelden? 

Ja  

Nee  

 

 

Vraag 16: zou u de onderzoekers aanraden om deze presentatie op zoveel mogelijk 

OCMW’s te geven?  

Ja  

Nee  

 

Vraag 17: hebt u zelf nog opmerkingen over of suggesties voor het onderzoek en de 

individuele begeleidingssessies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 

Zoals afgesproken koppelen wij de resultaten terug eind september.  

 

 



 

  

~ 148 ~ 

 

10.3 Vragenlijst voor maatschappelijk werkers over hun cliënten 

Cliënt: ……………………………………………………………… 
 
 
Geslacht  
 
man  
vrouw  
 
 
Geboortedatum 
 
. . / . . / . . . .  
 
 

Heeft de cliënt kinderen? 
 
  Neen      
  Ja    
 

     Hoeveel kinderen heeft de cliënt? 
 

     Inwonende kinderen jonger dan 2,5……………………………………………………….. 

     Inwonende schoolgaande kinderen…………….…………………………………………... 

     Inwonende niet schoolgaande kinderen, ouder dan 17 jaar …………………….. 

     Buitenshuis wonende kinderen: …………………………………………………………..…
  

 

Heeft de cliënt een partner die bij hem/haar inwoont? 

  Ja 
  Neen 
 

Hoelang doet de cliënt al een beroep op de dienstverlening door het OCMW? 
 
………. jaar 
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Wat is het hoogst behaalde diploma van de cliënt? 
  Geen volledig lager onderwijs     
  Lager Onderwijs        
  Lager middelbaar onderwijs   
  Hoger middelbaar onderwijs      
  Hoger onderwijs  
 
Heeft de cliënt schulden? 
 Ja, maar niet in collectieve schuldenregeling 
  Ja en in collectieve schuldenregeling 
  Neen 
 
Krijgt de cliënt schuldhulpverlening? 
  Ja, eenmalige schuldbemiddeling 
  Ja, budgetbegeleiding 
  Ja, budgetbeheer 
  Ja, ……………………………………………….. 
  Neen 
 
Wat is de activiteitsstatus van de cliënt  
 voltijdse job als werknemer 
 deeltijdse job als werknemer 
 voltijdse job als zelfstandige 
 deeltijdse job als zelfstandige 
 werkloos 
 (brug) gepensioneerd 
 arbeidsongeschikt 
 leefloongerechtigd 
 niet actief  (doet huishouden) 
  
Wat is de activiteitsstatus van de partner, indien van toepassing?  
 voltijdse job als werknemer 
 deeltijdse job als werknemer 
 voltijdse job als zelfstandige 
 deeltijdse job als zelfstandige 
 werkloos 
 (brug) gepensioneerd 
 arbeidsongeschikt 
 leefloongerechtigd 
 niet actief  (doet huishouden) 
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10.4 Vragenlijst voor cliënten: voormeting 

Beste, 

 

Je krijgt deze vragenlijst omdat jij en je OCMW meewerken aan een onderzoek over 
REMI. REMI is een instrument dat OCMW-medewerkers kunnen gebruiken om 
leefsituaties van mensen te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. We 
willen niet alleen de mening kennen van maatschappelijk werkers, maar ook van de 
mensen zelf.  

De vragenlijst gaat hoofdzakelijk over geldzaken. Als je op een bepaalde vraag liever 
geen antwoord geeft, mag je deze overslagen. We willen wel benadrukken dat er geen 
goede of foute antwoorden zijn. Het gaat erover hoe jij de dingen ervaart. Daarom 
vragen we jou om deze vragenlijst eerlijk in te vullen. Je mag er zeker van zijn dat jouw 
antwoorden anoniem verwerkt worden, en zeker niet aan het OCMW worden gegeven.  

De vragenlijst is gemakkelijk in te vullen. Meestal moet je gewoon jouw antwoord 
aankruisen.  

 

 

Vooraf 
 

Wat is je geboortedatum?  . . / . . /  . . . .  

 

Wat is je geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

 

Vraag 1: Spaart u?  

 Antwoord 1: Ja, ik spaar (ongeveer) een vast bedrag  

  ongeveer  …………………. Euro /maand 

 Antwoord 2: Ja, ik spaar af en toe     

  ongeveer………. Euro/jaar 
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 Antwoord 3: Neen, ik spaar niet       

 

Vraag 2: Als u schulden hebt, zijn deze schulden de afgelopen paar 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 u moet aangeven 
in welke mate u het hiermee eens of oneens bent. Plaats een kruisje in de juiste kolom. 

 

VOORBEELD: 

   

1: Helemaal 
niet eens 

 

2: Niet eens 

 

3: Tussenin 

 

 

4: Eens 

 

5: Helemaal 
eens 

 

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal 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      
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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 

     

 

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 

     

  

Vraag 4: De vragen die nu volgen gaan over gedrag. Geef aan in welke mate dit voor u 

van toepassing is voor de afgelopen maanden. Plaats een kruisje in de juiste kolom. 

 

Nooit 
Meestal 

niet 

Soms 
wel 

soms 
niet 

Meestal 
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 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) 
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Ik weet hoeveel ik maandelijks aan de 
afzonderlijke leefkosten uitgeef 
(bijvoorbeeld voeding, kleding, 
ontspanning,…)  

     

Ik probeer geld opzij te zetten voor grotere, 
onregelmatige uitgaven (bijvoorbeeld 
verzekering, afrekening energie, …) 

     

 

Nooit 
Meestal 

niet 

Soms 
wel 

soms 
niet 

Meestal 
wel 

 

Altijd 

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 

     

  

Vraag 5:  De vragen die nu volgen gaan over uzelf.  Kan u aangeven in welke mate u 

het oneens of eens bent met de volgende uitspraken. Plaats een kruisje in de juiste 
kolom. 

 

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan iets betekenen voor 
iemand anders 

     

Ik heb een doel in mijn 
leven 

     

Ik haal voldoening uit wat 
goed gaat 

     

Ik weet wel raad met de 
problemen die op mijn 
weg komen 

     

Ik beslis hoe ik baas word 
over mijn leven  
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Ik heb de wil om verder te 
gaan  

     

Ik vind mijzelf de moeite 
waard 

     

Ik zet negatieve gedachten 
om in positieve 

     

Ik overzie hoe mijn leven 
mij heeft gevormd 

     

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan omgaan met mijn 
kwetsbaarheden 

     

Ik durf op mezelf te 
vertrouwen 

     

Ik heb regelmatig 
afspraken buiten de deur 

     

Ik kan mijn ervaringen 
delen met anderen 

     

Ik heb het gevoel dat ik 
ergens bij hoor 

     

Ik ervaar rust en veiligheid 
in mijn woning 

     

Ik heb elke dag voldoende 
te doen 

     

Ik doe dingen die ik 
belangrijk vind 

     

Ik weet mijn grenzen te 
trekken 

     

Ik weet wat ik beter wel en 
niet kan doen 

     

Ik durf om hulp te vragen      

Ik weet waar ik goed in 
ben 
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Ik heb structuur in mijn 
leven 

     

De mensen om mij heen 
accepteren mij 

     

Mijn omgeving biedt mij 
een luisterend oor 

     

De mensen om mij heen 
nemen me zoals ik ben 

     

De mensen van wie ik hou 
steunen mij 

     

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan passende 
ondersteuning krijgen als 
dat nodig is 

     

Ik heb een goede 
verstandhouding met de 
mensen om me heen 

     

Ik kan terugvallen op de 
mensen om mij heen 

     

 

 

 

Vraag 6: Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen? 

 

 Antwoord 1: Zeer goed  

 Antwoord 2: Goed  

 Antwoord 3: Gaat wel (redelijk)  

 Antwoord 4: Slecht  

 Antwoord 5: Zeer slecht  
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Vraag 7: Hoeveel gezinsleden (uzelf niet inbegrepen) hebben een slechte tot zeer 

slechte gezondheidstoestand?   

 

 Antwoord 1: 1  

 Antwoord 2: 2  

 Antwoord 3: 3  

 Antwoord 4: 4  

 Antwoord 5: 5  

 Antwoord 5: Meer dan 5: ……. (vul in) 

 

Vraag 8: Hebben er zich de laatste maanden belangrijke veranderingen voorgedaan 
die een invloed hadden op uw leven 

 

 Antwoord 1: Ja  ga naar vraag 9     

 Antwoord 2: Nee   ga naar vraag 10 

 

 

Vraag 9: Welke veranderingen hebt u ervaren (u kan meerdere antwoorden 

aankruisen) 

 

 Antwoord 1: Verandering in uw gezinssamenstelling 

(Bijvoorbeeld een overlijden, echtscheiding, geboorte, …) 

 Antwoord 2: Verandering in de werkomgeving van u of uw gezinsleden  

(Bijvoorbeeld werk gevonden/verloren,  andere uren…) 

 Antwoord 3: Verandering in uw woonomstandigheden  

(Bijvoorbeeld een verhuis, …) 

 Antwoord 4: Verandering in de gezondheidstoestand van u of uw gezinsleden  

 Antwoord 5: Andere, welke:………………………………………………………………………………….. 
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Vraag 10: 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 u geen enkele vorm van steun ontvangt, bent u klaar met de vragenlijst  

 

Als u wel steun ontvangt, moet u vraag 11 nog invullen (zie volgend blad). 

Vraag 11: De volgende vraag gaat over de steun (financiële, materiële) die u 
ontvangt van het OCMW.  . 

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

De steun die ik nu ontvang 
van het OCMW is terecht 
volgens mijn situatie. 

     

 

 

 

Heel erg bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek! 
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Als u in september graag een rapport krijgt met de resultaten van dit onderzoek? Dan 
mag u hieronder uw adres of emailadres noteren. 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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10.5 Vragenlijst voor cliënten: nameting 

Beste, 

 

Je krijgt deze vragenlijst omdat jij en je OCMW meewerken aan een onderzoek over 
REMI. REMI is een instrument dat OCMW-medewerkers kunnen gebruiken om 
leefsituaties van mensen te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. We 
willen niet alleen de mening kennen van maatschappelijk werkers, maar ook van de 
mensen zelf.  

 

De vragenlijst gaat hoofdzakelijk over geldzaken. Als je op een bepaalde vraag liever 
geen antwoord geeft, mag je deze overslagen. We willen wel benadrukken dat er geen 
goede of foute antwoorden zijn. Het gaat erover hoe jij de dingen ervaart. Daarom 
vragen we jou om deze vragenlijst eerlijk in te vullen. Je mag er zeker van zijn dat jouw 
antwoorden anoniem verwerkt worden, en zeker niet aan het OCMW worden gegeven.  

 

De vragenlijst is gemakkelijk in te vullen. Meestal moet je gewoon jouw antwoord 
aankruisen.  

 

 

Vooraf 
 

Wat is je geboortedatum?  . . / . . /  . . . .  

 

 

Wat is je geslacht? 

 Man 

 Vrouw 

 

 

 

Vraag 1: Spaart u?  

 Antwoord 1: Ja, ik spaar (ongeveer) een vast bedrag  

  ongeveer  …………………. Euro /maand 
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 Antwoord 2: Ja, ik spaar af en toe     

  ongeveer………. Euro/jaar 

 Antwoord 3: Neen, ik spaar niet       

 

 

 

Vraag 2: Als u 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 u moet aangeven 

in welke mate u het hiermee eens of oneens bent. Plaats een kruisje in de juiste kolom. 

 

VOORBEELD: 

   

1: Helemaal 
niet eens 

 

2: Niet eens 

 

3: Tussenin 

 

 

4: Eens 

 

5: Helemaal 
eens 
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1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal 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 

     

 

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 

     

  

Vraag 4: De vragen die nu volgen gaan over gedrag. Geef aan in welke mate dit voor u 
van toepassing is op dit moment. Plaats een kruisje in de juiste kolom. 

 

Nooit 
Meestal 

niet 

Soms 
wel 

soms 
niet 

Meestal 
wel 

 

Altijd 

Voor ik iets koop, denk ik goed na of ik het 
kan betalen 
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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 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 probeer geld opzij te zetten voor grotere, 
onregelmatige uitgaven (bijvoorbeeld 
verzekering, afrekening energie, …) 

     

 

Nooit 
Meestal 

niet 

Soms 
wel 

soms 
niet 

Meestal 
wel 

 

Altijd 

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 

     

  

Vraag 5:  De vragen die nu volgen gaan over uzelf.  Kan u aangeven in welke mate u 
het oneens of eens bent met de volgende uitspraken. Plaats een kruisje in de juiste 
kolom. 
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1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan iets betekenen voor 
iemand anders 

     

Ik heb een doel in mijn 
leven 

     

Ik haal voldoening uit wat 
goed gaat 

     

Ik weet wel raad met de 
problemen die op mijn 
weg komen 

     

Ik beslis hoe ik baas word 
over mijn leven  

     

Ik heb de wil om verder te 
gaan  

     

Ik vind mijzelf de moeite 
waard 

     

Ik zet negatieve gedachten 
om in positieve 

     

Ik overzie hoe mijn leven 
mij heeft gevormd 

     

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan omgaan met mijn 
kwetsbaarheden 

     

Ik durf op mezelf te 
vertrouwen 

     

Ik heb regelmatig 
afspraken buiten de deur 

     

Ik kan mijn ervaringen 
delen met anderen 
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Ik heb het gevoel dat ik 
ergens bij hoor 

     

Ik ervaar rust en veiligheid 
in mijn woning 

     

Ik heb elke dag voldoende 
te doen 

     

Ik doe dingen die ik 
belangrijk vind 

     

Ik weet mijn grenzen te 
trekken 

     

Ik weet wat ik beter wel en 
niet kan doen 

     

Ik durf om hulp te vragen      

Ik weet waar ik goed in 
ben 

     

Ik heb structuur in mijn 
leven 

     

De mensen om mij heen 
accepteren mij 

     

Mijn omgeving biedt mij 
een luisterend oor 

     

De mensen om mij heen 
nemen me zoals ik ben 

     
De mensen van wie ik hou 
steunen mij 

     

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

Ik kan passende 
ondersteuning krijgen als 
dat nodig is 

     

Ik heb een goede 
verstandhouding met de 
mensen om me heen 
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Ik kan terugvallen op de 
mensen om mij heen 

     

 

 

 

Vraag 6: Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen? 

 

 Antwoord 1: Zeer goed  

 Antwoord 2: Goed  

 Antwoord 3: Gaat wel (redelijk)  

 Antwoord 4: Slecht  

 Antwoord 5: Zeer slecht  

 

 

Vraag 7: Hoeveel gezinsleden (uzelf niet inbegrepen) hebben een slechte tot zeer 
slechte gezondheidstoestand?   

 

 Antwoord 0: 0 

 Antwoord 1: 1  

 Antwoord 2: 2  

 Antwoord 3: 3  

 Antwoord 4: 4  

 Antwoord 5: 5  

 Antwoord 5: Meer dan 5: ……. (vul in) 

 

 

 

Vraag 8: Hebben er zich sinds u de eerste vragenlijst  voor dit onderzoek invulde 
belangrijke veranderingen voorgedaan die een invloed hadden op uw leven? 

 

 Antwoord 1: Ja  ga naar vraag 9     
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 Antwoord 2: Nee   ga naar vraag 10 

 

 

 

Vraag 9: Welke veranderingen hebt u ervaren (u kan meerdere antwoorden 

aankruisen) 

 

 Antwoord 1: Verandering in uw gezinssamenstelling 

(Bijvoorbeeld een overlijden, echtscheiding, geboorte, …) 

 Antwoord 2: Verandering in de werkomgeving van u of uw gezinsleden  

(Bijvoorbeeld werk gevonden/verloren,  andere uren…) 

 Antwoord 3: Verandering in uw woonomstandigheden  

(Bijvoorbeeld een verhuis, …) 

 Antwoord 4: Verandering in de gezondheidstoestand van u of uw gezinsleden  

 Antwoord 5: Andere, welke:………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Vraag 10: 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 
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 Als u geen enkele vorm van steun ontvangt, moet u vraag 11 niet invullen. Ga 
dan naar vraag 12. 

 

Als u wel steun ontvangt, moet u vraag 11 invullen. 

 

 

Vraag 11: De volgende vraag gaat over de steun (financiële, materiële) die u 
ontvangt van het OCMW.   

 

1 

Helemaal 
niet eens 

2 

Niet  

eens 

3 

Tussen 

in 

4 

Eens 

 

5 

Helemaal eens 

De steun die ik nu ontvang 
van het OCMW is terecht 
volgens mijn situatie. 

     

 

 

Vraag 12: De vragen die nu volgen zijn uitspraken waarbij u moet aangeven in welke 

mate u al dan niet akkoord gaat. Geef aan in welke mate u 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 individuele begeleiding 
vond ik nuttig. 

     

Door die individuele 
begeleiding slaag ik er 
beter in om een goed zicht 
te krijgen op mijn 
inkomsten en uitgaven. 
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Het opschrijven van mijn 
uitgaven helpt me om een 
goed zicht te krijgen op 
wat ik maandelijks kan 
uitgeven.  

     

Door voor mezelf 
doelstellingen te 
formuleren slaag ik er 
beter in om met mijn geld 
om te gaan.  

     

Ik zou in de toekomst zeker 
nog willen gebruik maken 
van deze individuele 
begeleiding indien 
mogelijk.  

     

Ik zou deze begeleiding 
aanraden aan anderen.  

     

 

 

 

Vraag 13: zijn er dingen die u geleerd hebt tijdens de individuele begeleiding die u in 

de toekomst zal blijven gebruiken?  

 Ja 

 Nee 

 

U kan dit hieronder toelichten: 
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Vraag 14: zijn er nog zaken die u wil vertellen over dit onderzoek en de individuele 

begeleiding? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 15: tot slot, hoe zou u de relatie met uw maatschappelijk werker scoren op 
een schaal van 1 tot 10 (1 = zeer slecht en 10 = zeer goed) 

…../10 

 

 

Heel erg bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek!  

Wij bezorgen u de resultaten indien gewenst.  
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10.6 Vragenlijst voor OCMW-raadsleden: voormeting 

Om toe te laten dat de vragenlijsten die op twee verschillende momenten van eenzelfde 

persoon worden afgenomen aan elkaar gekoppeld kunnen worden met behoud van 

anonimiteit vragen wij u hier om zelf een UNIEKE EN MAKKELIJK TE ONTHOUDEN code 

op te geven. Dit kan bijvoorbeeld uw nummerplaat zijn, of uw telefoonnummer zonder 

provider- of zonecode. De code mag zo kort of lang zijn als u zelf wenst, en kan bestaan 

uit letters, cijfers of beiden. 

CODE: ……………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 1: Wat is uw geboortejaar?  

…………  

 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? (Kruis aan) 

 

man  
vrouw  
 

Vraag 3: Geef hieronder het totaal aantal jaren dat u zetelt in de OCWM raad  

 

………………………… jaar 

 

 

Vraag 4: Neemt u regelmatig beslissingen in individuele dossiers over het al/niet 

toekennen van aanvullende steun? 

 Ja, al deze dossiers komen op de OCMW raad, als raadslid heb ik hierover een 

stem 

 Ja, de meeste dossiers worden niet op de raad besproken, maar in een bijzonder 

comité, ik zetel in zo’n bijzonder comité 

 Neen, de meeste dossiers worden niet op de raad besproken, maar in een 

bijzonder comité, ik zetel niet in zo’n bijzonder comité 

 Andere, nl. …………………………………………………………………………………..; 
 

Vraag 5: Hieronder volgen enkele vragen over inkomens en menswaardig leven. Zet een 

kruisje in het hokje dat het best uw mening weergeeft. 
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In welke mate is een voldoende inkomen een 

noodzakelijke voorwaarde om menswaardig 
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te kunnen leven? 

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

leefloon? (770,18 euro per maand voor een 

alleenstaande, 1.026,91 euro per maand voor 

een samenwonende met gezinslast). 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimale werkloosheidsuitkering? (1.089,14 

€ euro per maand voor een alleenstaande, 

1.214,46 € euro per maand voor een 

samenwonende met gezinslast). 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimumloon (1.498,87 € bruto voor 

22jarige met +12 maand anciënniteit)? 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimumpensioen (1.066,33 € bruto per 

maand voor een alleenstaande, 1.332,50 € 

bruto gezinsbedrag, )? 

     

 

Vraag 6: Hieronder presenteren we twee cases, waarover we graag enkele zaken willen 

vragen. 

Case 1: 

- Alleenstaande vrouw van 35 jaar zonder kinderen 

- heeft 10 jaar samengewoond met haar vriend die een loon had terwijl zij voor het 

huishouden zorgde. Twee maanden geleden zijn ze uit elkaar gegaan en moest de vrouw 

bijgevolg verplicht verhuizen. 

- De cliënte heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding aangezien haar diploma 

ontoereikend is en zij nooit buitenshuis tewerkgesteld was. Hoewel haar mentale 

mogelijkheden beperkt zijn, is ze ijverig op zoek naar werk. Haar kansen op de arbeidsmarkt 

zijn echter zeer beperkt. 

- Ze verkeert in goede gezondheid 

- Zij huurt een appartement met 1 slaapkamer voor 400 euro/maand. De maandelijkse 

rekening voor elektriciteit en gas bedraagt 115 euro. Zij ontvangt een leefloon van 770,18 €. 

In welke mate kan deze cliënt volgens u, met de huidige middelen, menswaardig leven? 

 Helemaal niet 

 Niet 
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 Misschien wel, misschien niet 

 Wel 

 Helemaal wel 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

……………………. Euro 

Vermoedt u dat wanneer dit dossier op de tafel komt te liggen van de raad of het 

bijzonder comité, deze cliënt aanvullende steun zou krijgen op uw OCMW? 

 Ja, waarschijnlijk een eenmalige tegemoetkoming 

 Ja, waarschijnlijk een maandelijks terugkerend bedrag 

 Ja, waarschijnlijk materiële steun 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

De volgende vraag enkel invullen als u regelmatig beslissingen neemt in individuele 

dossiers – en dus ja antwoordde op vraag 4) 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, … ) zal op dit moment- bij benadering- volgens u 

toegekend worden aan deze cliënt? 

……………………. Euro      

 

Case 2: 

- Een echtpaar waarvan de man 34 jaar is en de vrouw 35 jaar.  

- Zij hebben 2 kinderen; een jongen van 5 jaar en een meisje van 3 jaar. Zij ontvangen een 

gewaarborgde kinderbijslag van 319 Euro per maand 

- Zij ontvangen een leefloon van 1.026 Euro. De man heeft een zeer onregelmatig 

arbeidsverleden. De vrouw heeft vroeger korte periodes gewerkt als poetsvrouw. Noch de 

man, noch de vrouw hebben recht op werkloosheidsvergoeding aangezien zij geen van beide 

voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zowel de man als de vrouw willen werken. De 

trajectbegeleider ziet een tewerkstelling binnen de 6 maanden echter niet mogelijk. 

- Het gezin heeft geen spaargelden, wel ongeveer 5000 Euro schulden (er werd geld geleend 

o.a. om waarborg van het appartement te kunnen betalen). 

- Betrokkenen huren een appartement met 3 slaapkamers aan een huurprijs van 550 euro. De 

rekening voor elektriciteit en gas zal maandelijks 170 euro bedragen.  

- Gemiddeld hebben zij een apothekerskost van 140 euro per maand.  

 

In welke mate kan deze cliënt volgens u, met de huidige middelen, menswaardig leven? 

 Helemaal niet 
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 Niet 

 Misschien wel, misschien niet 

 Wel 

 Helemaal wel 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

……………………. Euro 

Vermoedt u dat wanneer dit dossier op de tafel komt te liggen van de raad of het 

bijzonder comité, deze cliënt aanvullende steun zou krijgen op uw OCMW? 

 Ja, waarschijnlijk een eenmalige tegemoetkoming 

 Ja, waarschijnlijk een maandelijks terugkerend bedrag 

 Ja, waarschijnlijk materiële steun 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

De volgende vraag enkel invullen als u regelmatig beslissingen neemt in individuele 

dossiers – en dus ja antwoordde op vraag 4) 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, … ) zal op dit moment- bij benadering- volgens u 

toegekend worden aan deze cliënt? 

……………………. Euro      

 

Vraag 7: Het toekennen van aanvullende steun kan gepaard gaan met het voldoen aan 

bepaalde voorwaarden. Gelieve hieronder eerst met een kruisje aan te geven welke 

voorwaard(en) op dit moment (eventueel onder sommige omstandigheden en voor 

bepaalde cliënten) soms opgelegd worden of gelden in uw OCMW. Voor elke maatregel 

mag u ook aangeven in hoeverre u dit zelf nuttig lijkt om dit als voorwaarde te hanteren. 

 Wordt soms 

opgelegd 

Nuttig of niet? 
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Arbeidsbereidheid/bereidheid om werk te 

zoeken 

Ja      Nee 

     

Inschrijven in 

huisvestingsmaatschappij/op zoek naar 

betaalbare woning 

Ja      Nee      

Verplicht in budgetbeheer Ja      Nee      

Verplicht in budgetbegeleiding Ja      Nee      

Volgen van cursus rond budgetteren Ja      Nee      
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Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 

aan attitude/of gedragsverandering 

Ja      Nee      
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10.7 Vragenlijst voor OCMW-raadsleden: nameting  

Om toe te laten dat de vragenlijsten die op twee verschillende momenten van eenzelfde 

persoon worden afgenomen aan elkaar gekoppeld kunnen worden met behoud van 

anonimiteit hebben wij u gevraagd om zelf een UNIEKE EN MAKKELIJK TE ONTHOUDEN 

code op te geven. Dit kan bijvoorbeeld uw nummerplaat zijn, of uw telefoonnummer 

zonder provider- of zonecode. De code mag zo kort of lang zijn als u zelf wenst, en kan 

bestaan uit letters, cijfers of beiden. 

Noteer hier de code die u bij de eerste vragenlijst hebt ingevuld. 

CODE: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Vraag 1: Wat is uw geboortejaar?  

 

…………  

 

Vraag 2: Wat is uw geslacht? (Kruis aan) 

 
man  

vrouw  

 

Vraag 3: Geef hieronder het totaal aantal jaren dat u zetelt in de OCWM raad  

 

………………………… jaar 

 

 

Vraag 4: Neemt u regelmatig beslissingen in individuele dossiers over het al/niet 

toekennen van aanvullende steun? 

 Ja, al deze dossiers komen op de OCMW raad, als raadslid heb ik hierover een 

stem 

 Ja, de meeste dossiers worden niet op de raad besproken, maar in een bijzonder 

comité, ik zetel in zo’n bijzonder comité 

 Neen, de meeste dossiers worden niet op de raad besproken, maar in een 

bijzonder comité, ik zetel niet in zo’n bijzonder comité 

 Andere, nl. …………………………………………………………………………………..; 

 

Vraag 5: Hieronder volgen enkele vragen over inkomens en menswaardig leven. Zet een 

kruisje in het hokje dat het best uw mening weergeeft. 
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In welke mate is een voldoende inkomen een 

noodzakelijke voorwaarde om menswaardig 

te kunnen leven? 
     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

leefloon? (770,18 euro per maand voor een 

alleenstaande, 1.026,91 euro per maand voor 

een samenwonende met gezinslast). 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimale werkloosheidsuitkering? (1.089,14 

€ euro per maand voor een alleenstaande, 

1.214,46 € euro per maand voor een 

samenwonende met gezinslast). 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimumloon (1.498,87 € bruto voor 

22jarige met +12 maand anciënniteit)? 

     

In welke mate kan iemand op dit moment 

volgens u menswaardig leven met een 

minimumpensioen (1.066,33 € bruto per 

maand voor een alleenstaande, 1.332,50 € 

bruto gezinsbedrag, )? 

     

 

Vraag 6: Hieronder presenteren we twee cases, waarover we graag enkele zaken willen 

vragen. 

Case 1: 

- Alleenstaande vrouw van 35 jaar zonder kinderen 

- heeft 10 jaar samengewoond met haar vriend die een loon had terwijl zij voor het 

huishouden zorgde. Twee maanden geleden zijn ze uit elkaar gegaan en moest de 

vrouw bijgevolg verplicht verhuizen. 

- De cliënte heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding aangezien haar 

diploma ontoereikend is en zij nooit buitenshuis tewerkgesteld was. Hoewel haar 

mentale mogelijkheden beperkt zijn, is ze ijverig op zoek naar werk. Haar kansen 

op de arbeidsmarkt zijn echter zeer beperkt. 

- Ze verkeert in goede gezondheid 
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- Zij huurt een appartement met 1 slaapkamer voor 400 euro/maand. De 

maandelijkse rekening voor elektriciteit en gas bedraagt 115 euro. Zij ontvangt 

een leefloon van 770,18 €. 

In welke mate kan deze cliënt volgens u, met de huidige middelen, menswaardig leven? 

 Helemaal niet 

 Niet 

 Misschien wel, misschien niet 

 Wel 

 Helemaal wel 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

……………………. Euro 

 

Vermoedt u dat wanneer dit dossier op de tafel komt te liggen van de raad of het 

bijzonder comité, deze cliënt aanvullende steun zou krijgen op uw OCMW? 

 Ja, waarschijnlijk een eenmalige tegemoetkoming 

 Ja, waarschijnlijk een maandelijks terugkerend bedrag 

 Ja, waarschijnlijk materiële steun 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

De volgende vraag enkel invullen als u regelmatig beslissingen neemt in individuele 

dossiers – en dus ja antwoordde op vraag 4) 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, … ) zal op dit moment- bij benadering- volgens u 

toegekend worden aan deze cliënt? 

……………………. Euro     ijk beantwoorden 

 

Case 2: 

- Een echtpaar waarvan de man 34 jaar is en de vrouw 35 jaar.  

- Zij hebben 2 kinderen; een jongen van 5 jaar en een meisje van 3 jaar. Zij 

ontvangen een gewaarborgde kinderbijslag van 319 Euro per maand 

- Zij ontvangen een leefloon van 1.026 Euro. De man heeft een zeer onregelmatig 

arbeidsverleden. De vrouw heeft vroeger korte periodes gewerkt als poetsvrouw. 

Noch de man, noch de vrouw hebben recht op werkloosheidsvergoeding 

aangezien zij geen van beide voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zowel de 

man als de vrouw willen werken. De trajectbegeleider ziet een tewerkstelling 

binnen de 6 maanden echter niet mogelijk. 
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- Het gezin heeft geen spaargelden, wel ongeveer 5000 Euro schulden (er werd geld 

geleend o.a. om waarborg van het appartement te kunnen betalen). 

- Betrokkenen huren een appartement met 3 slaapkamers aan een huurprijs van 

550 euro. De rekening voor elektriciteit en gas zal maandelijks 170 euro 

bedragen.  

- Gemiddeld hebben zij een apothekerskost van 140 euro per maand.  

 

In welke mate kan deze cliënt volgens u, met de huidige middelen, menswaardig leven? 

 Helemaal niet 

 Niet 

 Misschien wel, misschien niet 

 Wel 

 Helemaal wel 

 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun is VOLGENS U nodig om waardig te kunnen 

leven? 

……………………. Euro 

Vermoedt u dat wanneer dit dossier op de tafel komt te liggen van de raad of het 

bijzonder comité, deze cliënt aanvullende steun zou krijgen op uw OCMW? 

 Ja, waarschijnlijk een eenmalige tegemoetkoming 

 Ja, waarschijnlijk een maandelijks terugkerend bedrag 

 Ja, waarschijnlijk materiële steun 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

De volgende vraag enkel invullen als u regelmatig beslissingen neemt in individuele 

dossiers – en dus ja antwoordde op vraag 4) 

Welk bedrag aan aanvullende financiële steun (eventueel in de vorm van huursubsidie, 

energietoelage, vrijetijdscheques, … ) zal op dit moment- bij benadering- volgens u 

toegekend worden aan deze cliënt? 

……………………. Euro      

 

Vraag 7: Het toekennen van aanvullende steun kan gepaard gaan met het voldoen aan 

bepaalde voorwaarden. Gelieve hieronder eerst met een kruisje aan te geven welke 

voorwaard(en) op dit moment (eventueel onder sommige omstandigheden en voor 

bepaalde cliënten) soms opgelegd worden of gelden in uw OCMW. Voor elke maatregel 

mag u ook aangeven in hoeverre u dit zelf nuttig lijkt om dit als voorwaarde te hanteren. 

 Wordt soms 

opgelegd 

Nuttig of niet? 
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Arbeidsbereidheid/bereidheid om werk te 

zoeken 

Ja      Nee 

     

Inschrijven in 

huisvestingsmaatschappij/op zoek naar 

betaalbare woning 

Ja      Nee      

Verplicht in budgetbeheer Ja      Nee      

Verplicht in budgetbegeleiding Ja      Nee      

Volgen van cursus rond budgetteren Ja      Nee      

Volgen van cursus waarin gewerkt wordt 

aan attitude/of gedragsverandering 

Ja      Nee      

 

 

 

 

Vraag 8: was u aanwezig toen de onderzoekers de referentiebudgetten voorstelden aan 

de raadsleden/het bijzonder comité?  

Ja  ga naar vraag 10 

Nee  ga naar vraag 9 

 

Vraag 9: bent u op de hoogte gesteld door uw collega’s raadsleden over de inhoud van 

de presentatie? 

Ja  ga naar vraag 12 

Nee  ga naar vraag 12 

 

Vraag 10: zou u de onderzoekers aanraden om deze presentatie op zoveel mogelijk 

OCMW’s te geven?  

Ja  

Nee  

 

Waarom wel? Waarom niet? 
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Vraag 11: welke tips zou u de onderzoekers meegeven (aandachtspunten naar inhoud, 

tijdsduur, aanwezigen, …)?  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 12: hieronder vindt u enkele stellingen. Geef aan in welke mate u het met de 

stellingen eens of oneens bent.  

Door de deelname aan dit 

onderzoeksproject: 

Helemaal 
niet 

Niet Tussenin Wel 
Helemaal 

wel 

heb ik een beter zicht gekregen op de 

financiële voorwaarden om 

menswaardig te kunnen leven.       

bekijkt het OCMW steundossiers nu 

met een andere bril.      

heeft het OCMW het beleid rond 

aanvullende steun herbekeken.  

     

zal het OCMW in de toekomst het 

beleid rond aanvullende steun 

wellicht herbekijken. 

     

 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

Zoals afgesproken koppelen wij de resultaten terug eind september.  
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