
Financiële hulpverlening
in CAW Boom Mechelen Lier

Informatie voor verwijzers
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Ambulante financiële hulpverlening in het CAW is een hulpaanbod op de eerste lijn. 
De hulpverlening is beperkt in zorgintensiteit en in tijd. Wanneer een cliënt een te 
grote schuldenlast heeft, is er een intensiever hulpaanbod nodig (budgetbeheer of  
schuldbemiddeling). Dan verwijzen we door naar het OCMW. 

Indien nodig (en als de cliënt het wil), bekijken we in welke mate een begeleiding 
budgetvaardigheden of  budgetcoaching een meerwaarde biedt naast de begeleiding 
van het OCMW.

Neem contact op met het CAW om cliënten aan te melden of  voor meer informatie:

CAW Boom Mechelen Lier
015 695 695

budgethulp@cawboommechelenlier.be
www.cawboommechelenlier.be

Maurits Sabbestraat 119 
2800 Mechelen

Financiële hulp in het CAW of OCMW?

Contact
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CAW Boom Mechelen Lier
Een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt deskundige hulpverlening aan 
mensen met vragen en problemen. 

CAW Boom Mechelen Lier biedt laagdrempelige, kwaliteitsvolle en toegankelijke 
hulpverlening aan iedereen, bij elke welzijnsvraag.

Iedereen kan het onthaal van CAW Boom Mechelen Lier contacteren via telefoon, 
e-mail of  chat. Mensen kunnen ook zonder afspraak langskomen tijdens de 
openingsuren of  ze kunnen een afspraak maken. 
Raadpleeg onze website voor de openingsuren en meer informatie.

015 695 695
onthaal@cawboommechelenlier.be

www.cawboommechelenlier.be



Tijdens een financiële begeleiding besteden we aandacht aan alle aspecten van de 
financiële problemen. Waar we de focus op leggen tijdens de begeleiding, hangt af  
van:
• de persoonlijke situatie
• hoe groot de financiële problemen zijn
• of  er al schulden zijn
• wat de cliënt van de hulpverlener verwacht
• de steun die de cliënt kan krijgen in zijn/haar omgeving
De hulpverlening is gratis.

Ons aanbod:

Budgetadvies
In één of  twee gesprekken helpen we de cliënt om zijn/haar persoonlijke financiële 
administratie overzichtelijk te maken. 

Begeleiding budgetvaardigheden
Tijdens een kort traject (individueel of  in groep) leren we de cliënt een aantal 
budgetvaardigheden aan. Zo kan hij/zij een gezonde financiële huishouding 
opbouwen.
Voorbeelden van deze vaardigheden zijn:
• belangrijke papieren ordenen en contante uitgaven bijhouden
• een overzicht maken van de eigen inkomsten en uitgaven
• leren omgaan met betalingsachterstanden
• sparen, lenen en verzekeren

Budgetcoaching
Tijdens een langer traject budgetcoaching, streven we naar een gedragsverandering 
bij de cliënt. We besteden aandacht aan:
• financiële vaardigheden
• financieel gedrag (geld ontvangen, beheren en uitgeven)
• de betekenis van geld
• gedachten en gevoelens die een rol spelen bij het financieel gedrag
• omgevingsfactoren
• persoonskenmerken van de cliënt

Op die manier proberen we samen de financiële problemen op te lossen en nieuwe 
financiële problemen of  schulden te vermijden.

Daarnaast nemen we tijdens een traject budgetcoaching ook tijd om de emotionele 
en sociale gevolgen van de financiële problemen te bespreken en aan te pakken.

Financiële problemen komen vaker voor dan mensen denken. Iemand met 
financiële moeilijkheden is niet noodzakelijk iemand met een 
minimuminkomen. Ook tweeverdieners en gezinnen met een bovengemiddeld 
inkomen, hebben regelmatig financiële problemen. Denk maar aan persoonlijke 
leningen, artikelen die op afbetaling zijn gekocht of  achterstanden in de vaste lasten.

Iedereen kan met elke vraag terecht bij CAW Boom Mechelen Lier. Voor financiële 
vragen en problemen kunnen mensen terecht bij hulpverleners van het Team Budget.

Financiële problemen kunnen ontstaan door een samenloop van 
omstandigheden: een job verliezen, onverwachte uitgaven, een 
ziekenhuisopname,… Mensen kunnen daarnaast ook in financiële problemen komen 
door risicovol financieel gedrag: vermijding, impulsieve uitgaven of  chaotisch 
beheer. Een gebrek aan bepaalde vaardigheden kan ook tot financiële 
problemen leiden. Om een gezonde financiële situatie te creëren en behouden, 
moeten mensen bijvoorbeeld facturen kunnen ordenen en uitgaven plannen.

Financiële problemen zorgen bij veel mensen voor stress, onzekerheid, schaamte en 
spanningen in het gezin. Wanneer de onbetaalde rekeningen zich opstapelen en het 
overzicht zoek is, lijkt de hele situatie vaak uitzichtloos. 

We richten ons in de financiële hulpverlening op twee doelgroepen:

• Mensen die (opnieuw) in financiële problemen dreigen te komen en 
mensen die al financiële problemen hebben (eventueel met beperkte 
schulden). 
We leren hen vaardigheden aan, bieden inzichtgevende gesprekken en schenken 
aandacht aan oorzaken en gevolgen op andere levensdomeinen. Op die manier 
helpen we mensen terug greep te krijgen op hun eigen financiële situatie.

• Generatiearmen die overal uit de boot vallen. Voor deze doelgroep 
is er meestal een aanbod op maat nodig. Er is ook vaak nood aan meer 
gespecialiseerde hulp op andere levensdomeinen. De hulpverlener van het 
CAW oriënteert de cliënt naar deze gespecialiseerde hulp maar behoudt wel 
het overzicht. De hulpverlener begeleidt de cliënt tegelijkertijd ook op financieel 
vlak.
Voor deze doelgroep is een langer hulpverleningstraject nodig. We werken in 
kleine stapjes naar een verbeterde levenskwaliteit toe, op alle levensdomeinen. 

Financiële hulp

Doelgroep

Wat zijn financiële problemen?

Wat wij bieden


