BIJLAGEN
1. Good practices1
1. Wetgeving
De Wet Consumentenkrediet en de Wet Marktpraktijken bevatten reeds een aantal regels
met het oog op de bescherming van de consument en het vermijden van kredieten of
aankopen die men niet kan betalen (o.m. informatieverplichtingen, verbod op oneerlijke
handelspraktijken, verbod op onevenredig hoge schadebedingen, verzakingsrecht in
bepaalde gevallen, verbod om een krediet toe te staan aan een consument die dit financieel
niet aankan,…).
2. Algemene bevolking


Het ‘platform Dag Zonder Krediet’ focust op algemene preventie. Er wordt waardevol
werk verricht aan de hand van acties en jaarlijkse beleidsaanbevelingen naar de
overheid toe.



Het VCS ontwikkelde in 2010 de website EHBS dat voor burgers en intermediairen
basisinformatie biedt over schuldproblemen. De site wijst ook de weg naar de
hulpverlening.[www.eerstehulpbijschulden.be]



De budgetplanner dient om een overzicht van je inkomsten en uitgaven te maken. Ze
wordt zowel in een papieren versie verspreid als digitaal. [www.budgetplanner.be]

3. Nieuw samengestelde gezinnen


Er bestaat informatie voor (vb. via Hoger instituut voor gezinswetenschappen) nieuw
samengestelde gezinnen toe.
[http://www.gidsvoorgezinnen.be/index.php/gezinnen-in-alle-vormen/nieuw
samengestelde-gezinnen]



Er kan een blog geraadpleegd worden om allerhande thema’s bespreekbaar te
maken [http://nieuw-samengestelde-gezinnen.skynetblogs.be/]

Deze hebben vooral betrekking op het relationele aspect van de partners en de kinderen.
Het financiële luik zou er kunnen op aansluiten.

4. Kinderen en jongeren
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“In Balans” is een scholenpakket voor het secundair onderwijs met verschillende
tools waaronder een kortfilm voor/door jongeren, het spel ‘Op eigen benen’, de
brochure ‘Op eigen benen’, stripverhalen, de budgetplanner, brochures Dag Zonder
Krediet
Mijn budget? Lespakket financiële lessen 3de graad secundair onderwijs: OCMW
Brugge



Toneelvoorstelling ‘Target in pocketgame’: PACO producties



Geldweg (spel voor kinderen basisschool): OCMW Zottegem



“Laat je gelden”: CAW Stimulans



“Budgetspel” over jongeren die zelfstandig wonen: OCMW Oudenaarde



Gezelschapsspelen op de private markt als ‘Levensweg’ (vanaf 8 jaar), het ‘Grote
Zakgeldspel’ (vanaf 6 jaar)



Verschillende diensten geven vormingsmomenten, gekoppeld aan lesmomenten of
bezinningsdagen, op scholen over schulden, budgetteren, informatie over
schuldhulpverlening in scholen, het thema geld algemeen: o.a. CAW Visserij (“school
is out”), OCMW Zwevegem, Regio Westhoek.



Sommige diensten ontwikkelen een interactieve budgetbeurs voor jongeren: o.a.
OCMW Poperinge, samenwerking OCMW’s Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en
Vosselaar, samenwerking OCMW Kortrijk, CAW Stimulans en CAW Piramide
(Regio Westhoek herwerkt momenteel de ‘oude’ beurs waarbij verbeterpunten
worden aangebracht zijnde: praktisch opstelbaar, makkelijk uitleenbaar)



“EW32” organiseert ‘serious urban games’ waarbij jongeren met digitale media op
pad gaan naar verschillende diensten in de stad of gemeente



Poverty is nog a game (“PING”) is een online game van de Koning Boudwijnstichting
voor jongeren [http://www.povertyisnotagame.com/ ]



Lesmateriaal "Vooruit met die bank! Een klare kijk op je geld": KBC



OCMW-raad voor/door leerlingen: OCMW Zottegem



“Buitenspel” is een preventiespel waarbij jongeren op een eenvoudige en
interactieve manier in een weerspiegeling van de maatschappij komen: OCMW Hove,
OCMW Boechout, OCMW Borsbeek en OCMW Kontich
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5. OCMW-cliënteel


“Wij tellen mee” is een initiatief dat erop gericht is om het zelfvertrouwen van
cliënten te vergroten en de begeleiding te bevorderen: OCMW Mechelen



Groepswerking met OCMW-cliënteel: OCMW Heusden-Zolder

6. (Ex-)gedetineerden


Een aantal CAW’s heeft een meer doorgedreven werking met gedetineerden: vb.
CAW De Kempen en CAW regio Brugge.



Er is een brochure beschikbaar voor gedetineerden met allerhande informatie en
wegwijs: CAW De Kempen: ‘Ik zit in de gevangenis. Een brochure met twee kanten
over schadevergoeding’ en ‘Hoe omgaan met schulden? Brochure voor
gedetineerden’.

7. Scholen


SOS schulden op school



‘Schoolverlatersbeurzen’ met een voorstelling van kaarten om aan de schoolverlaters
een overzicht van alle posten die moeten betaald worden wanneer men op eigen
benen gaat staan, aan te bieden, met een woordje uitleg. Op zo’n plaatsen is het
ideaal om ‘ons thema’ zichtbaar te maken voor de bezoekers.



De kansenpas: OCMW Aalst i.s.m. de scholen in Aalst

8. Zelfstandigen


Informatie en ondersteuning bij vragen voor zelfstandigen: Tussenstap, Efrem,
Boeren op een kruispunt



De Vlaamse overheid maakt een gratis scan van de onderneming mogelijk
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2. Dankwoord
Deze nota kwam tot stand dankzij de medewerking van heel wat mensen. Een bijzondere
dank gaat naar de ‘stuurgroep preventie’ met de enthousiaste inzet van:
-

Mia Van den Heede, OCMW Gent
Jeanine Bellens, OCMW Zottegem
Karen Schoenmaekers, OCMW Zottegem
Rachida Adouane, CAW Visserij
Siska Van Peteghem, project schuldpreventie Westhoek
Leen Declercq, Sociaal huis Oostende
Katelijne Verduyckt, CAW Metropool
Filip Vits, OCMW Deerlijk
Thijs Callens, Vlaams Netwerk Armoede

Ook dank aan verschillende deskundigen die hun bijdragen vanop de zijlijn hebben gedaan:
- Bie Melis van de Karel de Grote Hogeschool
- Nicole Vettenburg van de Universiteit Gent
- Veronique Westerlinck van CAW De Kempen
- Studenten van de Karel de Grote Hogeschool
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