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TOEKOMST BUDGETINZICHT NOORD-WEST-VLAANDEREN
Samen met haar partners zet BIZ Noord-West-Vlaanderen reeds 8 jaar in op de preventie van schuldoverlast. Het
samenwerkingsverband - dat eind 2011 ontstond - werd na enkele kortdurende projectfases in 2015 voor een periode
van 5 jaar erkend.Het vijfjarenplan dat samen met de partners vorm kreeg en bij de overheid werd ingediend, kent
eind 2020 haar einde.
De komende 5 jaar willen we verder bouwen aan initiatieven die een toegankelijke integrale en kwaliteitsvolle
budget-en schuldhulpverlening stimuleren. Net zoals de voorgaande jaren geloven we hierbij sterk in de
meerwaarde van sensibiliserings-en preventie initiatieven en dit zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau.
Om de komende jaren zo optimaal als mogelijk in te zetten op de aanwezige noden in de regio, maakt BIZ opnieuw
werk van een vijfjarenplan. Om dit plan van aanpak af te stemmen op de partners en de ervaren noden in de regio,
wordt op 31 maart een netwerkdag georganiseerd. Op dit moment kunnen partners en betrokken actoren het plan
van aanpak voor de komende jaren mee vorm geven. De input zal ook dit keer verzameld worden rond de 2
strategische doelstellingen die de Vlaamse Overheid aan de 11 regionale samenwerkingsverbanden heeft toegekend:
Nemen van preventie-en nazorg initiatieven om (herval in) schuldoverlast te voorkomen;*
Het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld-en
budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren)
dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.
De voorbije jaren bouwde BIZ een stevige basis uit en werden tal van acties uitgevoerd, tools ontwikkeld, goede
praktijken uitgewisseld, vormingen en opleidingen aangeboden, ...Binnen BIZ Noord-West-Vlaanderen leeft het
enthousiasme en de ambitie om samen met alle betrokken partners ook de komende 5 jaar een boeiende en
waardevolle samenwerking aan te gaan.
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'STAY HUNGRY, STAY FOOLISH'
Steve Jobs

ACTIVITEITEN VOORJAAR 2020
ACTIVITEIT

WANNEER

Stuurgroep BIZ NWVL

5 maart 2020 | 18 juni 2020

De week van het geld

23 maart tem 29 maart 2020

Denkdag 5-jaren plan BIZ '21-'26

31 maart 2020

Leernetwerk: 'Hoe omgaan met negatieve dossiers?'

23 april 2020 | 14 mei 2020

Vorming verzekeringen

9 juni 2020

MEER INFORMATIE OP WWW.BUDGETINZICHT-NOORDWESTVLAANDEREN.BE

SAVE THE DATE - NAJAAR 2020
Provinciale inspiratiedag 'Op weg naar financiële (zelf)redzaamheid'. 14 december 2020

AANBOD NAJAAR 2020 WORDT VERWACHT MIDDEN MEI
04

preventieaanbod BIZ NWVL
INDIVIDUEEL AAN TE VRAGEN

ONDERWIJS

BREDE BEVOLKING

HULPVERLENERS

ADVOCAAT
SCHULDBEMIDDELAARS

AANBOD NAAR HET ONDERWIJS

Toolbox financiële educatie (BO) | Lessuggestie WAKOSTA?! App (SO) | WAKOSTA?!
budgetbeurs (3de graad SO)
AANBOD BREDE BEVOLKING

Folders en publicaties | ouderavond financiële opvoeding | WAKOSTA?! budgetapp

AANBOD HULVERLENERS UIT DE SCHULDHULPVERLENING

Leernetwerk | tools collectieve schuldenregeling| vormingspakket rond specifieke thema's |
groepsaanbod | bundeling aanbod budget- en schuldhulp in de regio| train de trainer
budgetbeurs
AANBOD ADVOCAAT SCHULDBEMIDDELAARS

draaiboek collectieve schuldenregeling | praktische tools collectieve schuldenregeling

