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1 Identificatiegegevens 

1.1 Voor welk OCMW/CAW vult u deze vragenlijst in? …………………………………………  

1.2 Wie vult deze vragenlijst in? Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van schuldhulpverlening      

Maatschappelijk werker die schuldbemiddeling doet                             

Jurist die schuldbemiddeling doet voor één instelling                           

Jurist die schuldbemiddeling doet voor meerdere instellingen               

Andere, namelijk ………………………………………                                                       

 

1.3 Geef een omschrijving van de functie van de 
persoon/personen die deze vragenlijst invullen (alle 
taken die u opneemt binnen het OCMW/CAW). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Organisatie schuldhulpverlening en takenpakket schuldhulpverleners 

2.1 Maatschappelijk werker(s) die aan schuldbemiddeling doen 

 De volgende vragen peilen naar de manier waarop maatschappelijk werkers die de opleiding schuldbemiddeling (bijvoorbeeld van het Vlaams 
Centrum Schuldbemiddeling) gevolgd hebben of die over minstens 3 jaar nuttige beroepservaring terzake beschikken, tewerkgesteld worden binnen 
het OCMW of CAW en de taken die zij verrichten. 

2.1.1 Treedt het OCMW/CAW op als werkgever van 

maatschappelijk werker(s) die volgens de 
regelgeving* aan schuldbemiddeling mogen doen? 

Ja 

Nee 

 

→ 2.1.4 

2.1.2 Vul hier in voor hoeveel maatschappelijk werkers 

die volgens de regelgeving aan schuldbemiddeling 
mogen doen, uw OCMW/CAW optreedt als 

werkgever 

 

 

……………………… 

 

 

 



* Decreet van 24/7/1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap (BS 5.X.1996) en 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25/3/1997 tot uitvoering van dit decreet. 

3 

 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 maatschappelijk 
werkers die halftijds werken = 1.5 VTE) 

 

 

……………………… VTE 

2.1.3 Welke van volgende taken verricht(en) deze 
maatschappelijk werker(s) die aan 
schuldbemiddeling mogen doen* en waarvoor uw 
OCMW/CAW optreedt als werkgever? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 
schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 

collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar aangesteld in 
het kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

 

2.1.4 Kan het OCMW/CAW in het kader van 
schuldhulpverlening beroep doen op één of 

meerdere maatschappelijk werkers die 
tewerkgesteld worden door een andere organisatie? 

Ja, er werd hiervoor één samenwerkingsverband afgesloten 

Ja, er werden hiervoor twee samenwerkingsverbanden afgesloten 

Ja, er werden hiervoor meer dan twee samenwerkingsverbanden afgesloten 

Ja, zonder dat hiervoor een samenwerkingsverband werd aangegaan 

Nee 

 

 

 

→ 2.2.1 

→ 2.2.1 
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2.1.5a Samenwerkingsverband 1 

Geef de naam of een omschrijving van dit (eerste) 
samenwerkingsverband 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.5b Samenwerkingsverband 1 

Welke vorm heeft dit samenwerkingsverband? 

Een andere erkende instelling treedt op als werkgever 

Een feitelijke vereniging 

Een publiekrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een OCMW-vereniging) 

Een privaatrechtelijk rechtspersoon 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 

 

2.1.6 Samenwerkingsverband 1 

Vul hier in hoeveel maatschappelijk werkers die de 
opleiding schuldbemiddeling* (bijvoorbeeld de 
basisopleiding schuldbemiddeling van VCS) volgden 
of die over minstens 3 jaar nuttige 
beroepservaring* beschikken, via deze 
samenwerkingsovereenkomst door een andere 
organisatie bij uw OCMW/CAW tewerkgesteld 

worden 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 maatschappelijk 
werkers die halftijds werken = 1.5 VTE) 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

………………………… VTE 

 

2.1.7 Samenwerkingsverband 1 

Welke van volgende taken verricht(en) de 
maatschappelijk werkers van de bovenvermelde 
organisatie waarmee uw OCMW of CAW een 
samenwerkingsovereenkomst heeft ? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 
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schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 
collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar aangesteld in 

het kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

2.1.8 Samenwerkingsverband 1 

Hoe verloopt de financiering van dit 
samenwerkingsverband? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Erelonen die worden gerecupereerd 

Bijdrage per dossier 

Verloning van de uren ondersteuning 

Er wordt gewerkt met een (gedeeltelijke) detachering 

Er wordt gewerkt met deelcontracten/cofinanciering 

Vast bedrag per inwoner 

In functie van de procentuele verhouding van het aantal inwoners van het 
werkingsgebied van het samenwerkingsverband 

Andere, namelijk ……… 

 

2.1.9 Samenwerkingsverband 1 

In welke jaar kwam het samenwerkingsverband tot 
stand? 

 

___ ___ ___ ___ 

 

2.1.10 Samenwerkingsverband 1 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
bevorderende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.11 Samenwerkingsverband 1 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
belemmerende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.12 Samenwerkingsverband 1 

Hoe tevreden is het OCMW/CAW met betrekking tot 
de deelname aan dit samenwerkingsverband ? 

Geef een cijfer van 0 tot en met 10 (0 = heel ontevreden en 10 = heel 
tevreden) 

 

2.1.13a Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Geef de naam of een omschrijving van het tweede 
samenwerkingsverband 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.13b Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke vorm heeft dit samenwerkingsverband? 

Een andere erkende instelling treedt op als werkgever 

Een feitelijke vereniging 

Een publiekrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een OCMW-vereniging) 

Een privaatrechtelijk rechtspersoon 

Andere, namelijk …… 

 

2.1.14 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Vul hier in hoeveel maatschappelijk werkers die de 
opleiding schuldbemiddeling* (bijvoorbeeld de 
basisopleiding schuldbemiddeling van VCS) volgden 

of die over minstens 3 jaar nuttige 
beroepservaring* beschikken, via deze tweede 
samenwerkingsovereenkomst door een andere 
organisatie bij uw OCMW/CAW tewerkgesteld 
worden 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 

equivalenten (bijvoorbeeld 3 maatschappelijk 
werkers die halftijds werken = 1.5 VTE) 

 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

………………………… VTE 
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2.1.15 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke van volgende taken verricht(en) de 
maatschappelijk werker(s) van de bovenvermelde 
organisatie waarmee uw OCMW of CAW een 
samenwerkingsovereenkomst heeft ? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 
schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 
collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar aangesteld in 

het kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

 

2.1.16 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Hoe verloopt de financiering van dit tweede 
samenwerkingsverband? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Erelonen die worden gerecupereerd 

Bijdrage per dossier 

Verloning van de uren ondersteuning 

Er wordt gewerkt met een (gedeeltelijke) detachering 

Er wordt gewerkt met deelcontracten/cofinanciering 

Vast bedrag per inwoner 

In functie van de procentuele verhouding van het aantal inwoners van het 
werkingsgebied van het samenwerkingsverband 
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Andere, namelijk …………………………………………………………………… 

2.1.17 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

In welke jaar kwam dit tweede 
samenwerkingsverband tot stand? 

 

___ ___ ___ ___ 

 

2.1.18 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 

bevorderende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit tweede samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.19 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
belemmerende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit tweede samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.20 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Hoe tevreden is het OCMW/CAW met betrekking tot 

de deelname aan dit tweede 
samenwerkingsverband? 

Geef een cijfer van 0 tot en met 10 (0 = heel ontevreden en 10 = heel 
tevreden) 

 

2.2 Jurist(en) die aan schuldbemiddeling doen 

 De volgende vragen peilen naar de manier waarop juristen die de opleiding schuldbemiddeling (bijvoorbeeld van het Vlaams Centrum 
Schuldbemiddeling) gevolgd hebben of die over minstens 3 jaar nuttige beroepservaring terzake beschikken, tewerkgesteld worden binnen het 
OCMW of CAW en de taken die zij verrichten. 

2.2.1 Treedt het OCMW/CAW op als werkgever van een 
jurist/meerdere juristen die volgens de regelgeving* 

aan schuldbemiddeling mogen doen ? 

Ja 

Nee 

 

→ 2.2.8 

2.2.2 Vul hier in voor hoeveel juristen die volgens de 
regelgeving aan schuldbemiddeling mogen doen uw 
OCMW/CAW optreedt als werkgever 

 

………………………… 
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Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 juristen die halftijds 
werken = 1.5 VTE) 

 

 

 

………………………… VTE 

 

2.2.3 Welke taken verricht(en) deze jurist(en) die aan 
schuldbemiddeling mogen doen* en waarvoor het 

OCMW/CAW optreedt als werkgever? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Advies verlenen aan maatschappelijk werkers in het kader van 

schuldhulpverlening 

Werken op individuele dossiers (nagaan gegrondheid schulden, opvolgen van 
aanzuiveringsregelingen in het kader van een collectieve schuldenregeling …) 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar in het kader 
van een collectieve schuldenregeling 

Advies aan en/of dossierbespreking met cliënten 

Geven van vorming aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Andere, namelijk ……………………………………………… 

 

→ 2.2.4 

 

→ 2.2.7 

 

→ 2.2.8 

 

→ 2.2.8 

→ 2.2.8 

→ 2.2.8 

2.2.4 In het kader van schuldhulpverlening verleent deze 
jurist die tewerkgesteld wordt door het OCMW/CAW 
advies: 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 

dossiers) 

 

2.2.5 Indien het gaat om minder dan 40% van de 
dossiers, kan u dan aangeven welke de reden 
hiervoor is? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

De maatschappelijk werkers beschikken over de nodige deskundigheid 

Het gaat om eenvoudige dossiers 

Er is een gebrek aan tijd en/of beschikbaarheid van de jurist 
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Andere, namelijk ……………………………………………………… 

2.2.6 Op welke manier wordt door deze jurist(en) advies 
verleend? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Face to face tijdens contacturen of overlegmomenten 

Telefonisch 

Schriftelijk (brief, e-mail) 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 

 

2.2.7 Welke van volgende activiteiten verricht deze jurist 
waarvoor het OCMW/CAW optreedt als werkgever, 
indien hij/zij werkt op individuele dossiers? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 

schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 

geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 
collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

 

2.2.8 Kan het OCMW/CAW in het kader van 

schuldhulpverlening beroep doen op één of 
meerdere juristen die volgens de regelgeving* aan 
schuldbemiddeling mogen doen en die 
tewerkgesteld worden door een andere organisatie? 

Ja, er werd hiervoor één samenwerkingsverband afgesloten 

Ja, er werden hiervoor twee samenwerkingsverbanden afgesloten 

Ja, er werden hiervoor meer dan twee samenwerkingsverbanden afgesloten 

Ja, zonder dat hiervoor een samenwerkingsverband werd aangegaan 

 

 

 

→ 2.3.1 
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Nee → 2.3.1 

2.2.9a Samenwerkingsverband 1 

Geef de naam of een omschrijving van dit (eerste) 
samenwerkingsverband 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.9b Samenwerkingsverband 1 

Welke vorm heeft dit samenwerkingsverband? 

Een andere erkende instelling treedt op als werkgever 

Een feitelijke vereniging 

Een publiekrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een OCMW-vereniging) 

Een privaatrechtelijk rechtspersoon 

Andere, namelijk ………………………………………… 

 

2.2.10 Samenwerkingsverband 1 

Vul hier in hoeveel juristen die de opleiding 
schuldbemiddeling* (bijvoorbeeld de basisopleiding 

schuldbemiddeling van VCS) volgden of die over 
minstens 3 jaar nuttige beroepservaring* 
beschikken, via deze 
samenwerkingsovereenkomst door een andere 

organisatie bij uw OCMW/CAW tewerkgesteld 
worden 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 

schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 juristen die halftijds 
werken = 1.5 VTE) 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

………………………… VTE 

 

2.2.11 Samenwerkingsverband 1 
Welke taken in het kader van schuldhulpverlening 

verricht(en) deze jurist(en) van de bovenvermelde 
organisatie waarmee uw OCMW/CAW een 

samenwerkingsovereenkomst heeft? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Advies verlenen aan maatschappelijk werkers in het kader van 

schuldhulpverlening 

Werken op individuele dossiers (nagaan gegrondheid schulden, opvolgen van 
aanzuiveringsregelingen in het kader van een collectieve schuldenregeling …) 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar in het kader 
van een collectieve schuldenregeling 

 

→ 2.2.12 

 

→ 2.2.15 

→ 2.2.16 
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Advies aan en/of dossierbespreking met cliënten 

Geven van vorming aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Andere, namelijk ……………………………………………… 

→ 2.2.16 

→ 2.2.16 

→ 2.2.16 

2.2.12 Samenwerkingsverband 1 

In het kader van schuldhulpverlening verleent de 
jurist van dit (eerste) samenwerkingsverband 
advies: 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 
dossiers) 

 

2.2.13 Samenwerkingsverband 1 

Indien het gaat om minder dan 40% van de 
dossiers, kan u dan aangeven welke de reden 
hiervoor is? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

De maatschappelijk werkers beschikken over de nodige deskundigheid 

Het gaat om eenvoudige dossiers 

Er is een gebrek aan tijd en/of beschikbaarheid van de jurist 

Wegens de kost van de jurist die wordt tewerkgesteld op basis van een 

overeenkomst 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 

 

2.2.14 Samenwerkingsverband 1 

Op welke manier wordt door deze jurist(en) advies 
verleend? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Face to face tijdens contacturen of overlegmomenten 

Telefonisch 

Schriftelijk (brief, e-mail) 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 

 

2.2.15 Samenwerkingsverband 1 

Welke van volgende activiteiten verricht deze jurist 
indien hij/zij werkt op individuele dossiers? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 
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Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 

schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 
collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 

kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

2.2.16 Samenwerkingsverband 1 

Hoe verloopt de financiering van dit 
samenwerkingsverband? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Erelonen die worden gerecupereerd 

Bijdrage per dossier 

Verloning van de uren ondersteuning 

Er wordt gewerkt met een (gedeeltelijke) detachering 

Er wordt gewerkt met deelcontracten/cofinanciering 

Vast bedrag per inwoner 

In functie van de procentuele verhouding van het aantal inwoners van het 
werkingsgebied van het samenwerkingsverband 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 

 

2.2.17 Samenwerkingsverband 1 

In welke jaar kwam dit samenwerkingsverband tot 
stand? 

 

___ ___ ___ ___ 

 

2.2.18 Samenwerkingsverband 1   
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Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
bevorderende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2.19 Samenwerkingsverband 1 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
belemmerende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.20 Samenwerkingsverband 1 

Hoe tevreden is het OCMW/CAW met betrekking tot 
de deelname aan dit samenwerkingsverband? 

Geef een cijfer van 0 tot en met 10 (0 = heel ontevreden en 10 = heel 
tevreden) 

 

2.2.21a Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Geef de naam of een omschrijving van het tweede 
samenwerkingsverband 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.21b Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke vorm heeft dit tweede 
samenwerkingsverband? 

Een andere erkende instelling treedt op als werkgever 

Een feitelijke vereniging 

Een publiekrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een OCMW-vereniging) 

Een privaatrechtelijk rechtspersoon 

Andere, namelijk …………………………………………………… 

 

2.2.22 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

 
Vul hier in hoeveel juristen die de opleiding 
schuldbemiddeling* (bijvoorbeeld de basisopleiding 

schuldbemiddeling van VCS) volgden of die over 
minstens 3 jaar nuttige beroepservaring* 

beschikken, via deze 
samenwerkingsovereenkomst door een andere 
organisatie bij uw OCMW/CAW tewerkgesteld 
worden 

 

 

………………………… 
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Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 juristen die halftijds 
werken = 1.5 VTE) 

 

………………………… VTE 

2.2.23 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke taken verricht(en) deze jurist(en) van de 
bovenvermelde organisatie waarmee uw OCMW of 
CAW een samenwerkingsovereenkomst heeft? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Advies verlenen aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Werken op individuele dossiers (nagaan gegrondheid schulden, opvolgen van 

aanzuiveringsregelingen in het kader van een collectieve schuldenregeling …) 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar in het kader 

van een collectieve schuldenregeling 

Advies aan en/of dossierbespreking met cliënten 

Geven van vorming aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Andere, namelijk ……………………………………………… 

 

→ 2.2.24 

 

→ 2.2.27 

→ 2.2.28 

 

→ 2.2.28 

→ 2.2.28 

→ 2.2.28 

2.2.24 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

In het kader van schuldhulpverlening verleent de 
jurist van dit tweede samenwerkingsverband 
advies: 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 
dossiers) 

 

2.2.25 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Indien het gaat om minder dan 40% van de 
dossiers, kan u dan aangeven welke de reden 
hiervoor is? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

De maatschappelijk werkers beschikken over de nodige deskundigheid 

Het gaat om eenvoudige dossiers 

Er is een gebrek aan tijd en/of beschikbaarheid van de jurist 

Wegens de kost van de jurist die wordt tewerkgesteld op basis van een 
overeenkomst 

Andere, namelijk ……………………………………………………… 
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2.2.26 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Op welke manier wordt door deze jurist(en) advies 
verleend? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Face to face tijdens contacturen of overlegmomenten 

Telefonisch 

Schriftelijk (brief, e-mail) 

Andere, namelijk …………………………………………………………… 

 

2.2.27 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke van volgende activiteiten verricht deze jurist 
indien hij/zij werkt op individuele dossiers? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 
schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 

collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 

Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

 

2.2.28 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Hoe verloopt de financiering van dit tweede 

samenwerkingsverband? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Erelonen die worden gerecupereerd 

Bijdrage per dossier 

Verloning van de uren ondersteuning 

Er wordt gewerkt met een (gedeeltelijke) detachering 
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Er wordt gewerkt met deelcontracten/cofinanciering 

Vast bedrag per inwoner 

In functie van de procentuele verhouding van het aantal inwoners van het 
werkingsgebied van het samenwerkingsverband 

Andere, namelijk ……………………………………………………………………… 

2.2.29 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

In welke jaar kwam dit samenwerkingsverband tot 

stand? 

___ ___ ___ ___  

2.2.30 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke zijn voor de werking van de 
schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 
bevorderende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.31 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Welke zijn voor de werking van de 

schuldhulpverlening in het OCMW/CAW 

belemmerende factoren met betrekking tot de 
deelname aan dit samenwerkingsverband? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2.32 Samenwerkingsverband 2 (optioneel) 

Hoe tevreden is het OCMW/CAW met betrekking tot 

de deelname aan dit samenwerkingsverband? 

Geef een cijfer van 0 tot en met 10 (0 = heel ontevreden en 10 = heel 
tevreden) 

 

2.3 Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen 

 
De volgende vragen gaan na of het OCMW of CAW een samenwerkingsovereenkomst heeft met advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen in 
het kader van schuldhulpverlening en peilt vervolgens naar de taken die zij verrichten. 

2.3.1 Heeft het OCMW/CAW in het kader van 
schuldhulpverlening een 
samenwerkingsovereenkomst met een advocaat, 
notaris of gerechtsdeurwaarder? 

Ja, er werd hiervoor één samenwerkingsovereenkomst afgesloten 

Ja, er werden hiervoor twee samenwerkingsovereenkomsten afgesloten 

Ja, er werden hiervoor meer dan twee samenwerkingsovereenkomsten 
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afgesloten 

Ja, zonder dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten 

Nee 

 

 

→ 2.4.1 

2.3.2 Vul hier het aantal advocaten, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders in waarop het OCMW/CAW 
een beroep doet in het kader van 
schuldhulpverlening 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 

schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten 

 

………………………… 

 

 

………………………… VTE 

 

2.3.3 Welke taken verricht(en) deze 
advocaten/notarissen/gerechtsdeurwaarders voor 
het OCMW/CAW in het kader van 

schuldhulpverlening? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Advies verlenen aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Werken op individuele dossiers (nagaan gegrondheid schulden, opvolgen van 
aanzuiveringsregelingen in het kader van een collectieve schuldenregeling …) 

Bemiddelen tussen een cliënt en een externe schuldbemiddelaar in het kader 
van een collectieve schuldenregeling 

Advies aan en/of dossierbespreking met cliënten 

Geven van vorming aan maatschappelijk werkers in het kader van 
schuldhulpverlening 

Andere, namelijk ……………………………………………… 

 

→ 2.3.4 

 

→ 2.3.7 

→ 2.4.1 

 

→ 2.4.1 

→ 2.4.1 

→ 2.4.1 

2.3.4 In het kader van schuldhulpverlening verleent de 
advocaat/notaris/gerechtsdeurwaarder advies: 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 
dossiers) 

 

2.3.5 Indien het gaat om minder dan 40% van de 
dossiers, kan u dan aangeven welke de reden 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid  
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hiervoor is? De maatschappelijk werkers beschikken over de nodige deskundigheid 

Het gaat om eenvoudige dossiers 

Er is een gebrek aan tijd en/of beschikbaarheid van de 
advocaat/gerechtsdeurwaarder/notaris 

Wegens de kost van de advocaat/gerechtsdeurwaarder/notaris die wordt 

tewerkgesteld op basis van een overeenkomst 

Andere, namelijk …………………………………………………… 

2.3.6 Op welke manier verleent de 
advocaat/gerechtsdeurwaarder/notaris advies? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Face to face tijdens contacturen of overlegmomenten 

Telefonisch 

Schriftelijk (brief, e-mail) 

Andere, namelijk …………………………………………………… 

 

2.3.7 Welke van volgende activiteiten verricht de 
advocaat/gerechtsdeurwaarder/notaris indien hij/zij 
werkt op individuele dossiers? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin een 
schuld/schulden uit consumentenkrediet aanwezig is 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken en/of neerleggen van een verzoekschrift in het kader van een 
collectieve schuldenregeling 

Opstellen en/of opvolgen en/of aanpassen van aanzuiveringsregelingen in het 
kader van een collectieve schuldenregeling 
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Vorming aan en/of coaching van hulpverleners 

2.4 Andere schuldhulpverleners 

 De volgende vragen gaan na of er binnen het OCMW of CAW ook personen worden tewerkgesteld in het kader van schuldhulpverlening die niet aan 

de in de regelgeving* toegelichte opleidings- of nuttige beroepservaringsvoorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, wordt er nagevraagd welke 
taken deze personen verrichten. 

2.4.1 Zijn er binnen het OCMW/CAW administratief 
medewerker(s) die taken opnemen in het kader van 

schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

→ 2.4.3 

2.4.2 Vul hier het aantal administratief medewerkers in 
waarop het OCMW/CAW een beroep doet in het 
kader van schuldhulpverlening 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 administratief 

medewerkers die halftijds werken = 1.5 VTE) 

 

……………………………………… 

  

 

……………………………………… VTE 

 

2.4.3 Zijn er binnen het OCMW/CAW, buiten eventuele 

administratieve medewerkers, personen in dienst 
die niet voldoen aan de in de regelgeving* 
toegelichte opleidings- of nuttige 

beroepservaringsvoorwaarden en die taken 
opnemen in het kader van schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

→ 2.5.1 

2.4.4 Vul hier het aantal personen in waarop het 
OCMW/CAW een beroep doet in het kader van 
schuldhulpverlening, met uitzondering van de 
personeelsleden die aan schuldbemiddeling mogen 

doen op basis van de geldende regelgeving en met 
uitzondering van de eventuele administratieve 

medewerkers 

Vul hier hun beschikbaarheid in het kader van 
schuldhulpverlening in uitgedrukt in voltijdse 
equivalenten (bijvoorbeeld 3 maatschappelijk 

werkers die halftijds werken = 1.5 VTE) 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

………………………… VTE 
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2.4.5 Welke taken verrichten de hierboven genoemde  
personeelsleden (buiten de medewerkers die 
volgens de geldende regelgeving* aan 
schuldbemiddeling mogen doen en de eventuele 
administratieve medewerkers)? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid. Indien deze taken worden 
opgenomen door een algemeen maatschappelijk werker, aanduiden of dit 
gebeurt: onder supervisie van een schuldbemiddelaar die volgens de 
regelgeving* aan schuldbemiddeling mag doen of niet onder supervisie van een 
schuldbemiddelaar die volgens de regelgeving* aan schuldbemiddeling mag 

doen 

Intakegesprek 

Opstellen van een budgetplan 

Inventarisatie van schulden 

Nagaan van de gegrondheid van schulden 

Budgetbegeleiding 

Budgetbeheer 

Onderhandelen met schuldeisers over een afbetalingsplan in dossiers waarin 
geen schuld uit consumentenkrediet aanwezig is 

Opmaken verzoekschrift in het kader van een collectieve schuldenregeling 

Opvolgen van aanzuiveringsregelingen in het kader van een collectieve 
schuldenregeling 

 

2.5 Organisatie schuldhulpverlening 

 
In dit deel van de enquête komen vragen omtrent de organisatie van schuldhulpverlening binnen het OCMW of CAW aan bod. 

2.5.1 De medewerkers die volgens de regelgeving* aan 
schuldbemiddeling mogen doen, bieden hun hulp 

aan: 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Via een aparte dienst binnen het CAW/OCMW 

Via meerdere aparte diensten binnen het CAW/OCMW 

Via een aparte dienst in het kader van een samenwerkingsverband 

Geïntegreerd in de sociale dienst 

Geïntegreerd in andere dienst(en) 

Door mobiel te werken in basiswerkingen 

Andere, namelijk ………………………………………………………… 
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2.5.2 Is er voldoende juridische ondersteuning in de 
dossiers schuldhulpverlening? 

Ja, altijd 

Ja, meestal wel 

Neen, meestal niet 

Neen, nooit 

 

2.5.3 Is er voldoende ruimte voor sociale begeleiding in 
de dossiers schuldhulpverlening? 

Ja, altijd 

Ja, meestal wel 

Neen, meestal niet 

Neen, nooit 

 

3 Toegankelijkheid 

 
De volgende vragen peilen naar de manier waarop hulpvragers zich kunnen aanmelden en de aanwezigheid van een wachtlijst binnen het OCMW of 
CAW. 

3.1 Is het OCMW/CAW na de kantooruren toegankelijk 
voor hulpvragers met een schuldenproblematiek? 

Ja, één dag per week via vrije raadpleging 

Ja, meerdere dagen per week via vrije raadpleging 

Ja, op afspraak 

Nee 

 

3.2 Is bij hulpvragers die zich aanmelden met een 
schuldenproblematiek een huisbezoek mogelijk 
indien de hulpvrager mobiliteitsproblemen heeft? 

Ja 

Nee 

 

3.3 Op welke manier verloopt de aanmelding door een 
hulpvrager met een schuldenproblematiek bij een 
persoon die volgens de regelgeving* aan 
schuldbemiddeling mag doen? 

De hulpvrager kan zich rechtstreeks aanmelden bij een persoon die volgens de 
regelgeving* aan schuldbemiddeling mag doen 

De hulpvrager kan enkel bij een persoon die volgens de regelgeving* aan 
schuldbemiddeling mag doen terecht na doorverwijzing door een algemene 

dienst (sociale dienst, dient intake …) 

De personen die volgens de regelgeving* aan schuldbemiddeling mogen doen, 
werken ondersteunend voor de maatschappelijk werkers van een algemene 

dienst (sociale dienst …) en hebben in principe geen rechtstreeks contact met de 
cliënt 
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Andere, namelijk ………………………………………… 

3.4 Heeft het OCMW/CAW een wachtlijst voor 
hulpvragers die zich aanmelden met een 
schuldenproblematiek? 

Ja, er is een wachtlijst 

Nee, maar dit is ook niet nodig want het OCMW/CAW kan (momenteel) vrijwel 
alle aanmeldingen onmiddellijk opnemen 

Nee, hoewel de aanmeldingen moeilijk onmiddellijk kunnen worden opgenomen, 
houden we geen wachtlijst bij: dit is een principiële keuze aangezien 
schuldhulpverlening geen uitstel verdraagt 

Nee, hoewel de aanmeldingen moeilijk onmiddellijk kunnen worden opgenomen 

houden we geen wachtlijst bij: dit neemt te veel tijd in beslag 

 

→ 3.6 

 

→ 3.6 

 

 

→ 3.6 

3.5 Wordt aan cliënten op de wachtlijst hulpverlening 
geboden? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Ja, crisishulpverlening waarbij dringende interventies worden uitgevoerd 

Ja, budgetbegeleiding 

Ja, budgetbeheer 

Ja, groepswerking 

Ja, andere namelijk:  ………………………………………………………… 

Nee 

 

3.6 Wordt, indien de cliënt hiertegen geen bezwaar 
heeft, bij verhuis van een cliënt vanuit een andere 
gemeente het dossier schuldhulpverlening 
overgenomen door het OCMW/CAW? 

Ja, de meeste van deze dossiers worden onmiddellijk overgenomen 

Ja, maar de meeste van deze dossiers worden eerst op de wachtlijst geplaatst 

Nee 

 

4 Werkwijze in het kader van schuldhulpverlening 

 
De volgende vragen peilen naar de gevolgde werkwijze van de schuldhulpverleners 

4.1 Wordt er binnen het OCMW/CAW in het kader van 
schuldhulpverlening door de meeste 
schuldhulpverleners standaard gewerkt met een 
draaiboek of stappenplan? 

Ja 

Nee 

 

→ 4.3 
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4.2 Wat wordt beschreven in het draaiboek of 
stappenplan? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

De juridische stappen in de schuldhulpverlening 

De analyse en begroting van het budget 

Het opstellen van een budgetplan 

Het opstellen van een afbetalingsplan 

Andere, namelijk ………………………………………………… 

 

4.3 Wordt er binnen het OCMW/CAW gewerkt met een 
proefperiode in het kader van schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

4.4 Wordt aan de dossiers schuldhulpverlening een 

score of gewicht toegekend om de arbeidsintensiteit 
te bepalen? 

Ja 

Nee 

 

4.5 Stelt de hulpverlener samen met de cliënt een 
budgetplan op waarbij het inkomen wordt verdeeld 
over vaste kosten zoals huur, elektriciteit, 
verwarming, afbetaling van schulden … en over 

variabele uitgaven zoals voeding, kleding, medische 
kosten …? 

Altijd 

Vaak 

Soms 

Nooit 

 

 

 

 4.10 

4.6 Wordt de haalbaarheid van het budgetplan op 
regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig 
bijgestuurd? 

Altijd 

Vaak 

Soms 

Nooit 

 

4.7 Wordt bij het opstellen van het budgetplan gebruik 
gemaakt van referentiebudgetten/ een 

referentiebegroting? 

Ja 

Nee 

 4.8 

 4.9 

4.8 Welke referentiebudgetten/ referentiebegroting 

wordt hiervoor gebruikt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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4.9 Waarom wordt geen gebruik gemaakt van 
referentiebudgetten/ een referentiebegroting? 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

4.10 In welke mate wordt de gegrondheid van schulden 
nagegaan? 

Bij het nagaan van de gegrondheid van schulden 
wordt onderzocht of de schuldvorderingen van de 
schuldeiser wel correct zijn. Er wordt hierbij 
bijvoorbeeld nagegaan of er een (correct) contract 

is afgesloten, of de schuld niet verjaard is, of de 
schuld al betaald is, of er een advocaat moet 

ingeschakeld worden om de schuld te betwisten. 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 

dossiers) 

 4.12 

 4.12 

 4.12 

 

 

4.11 Indien het gaat om minder dan 40% van de 
dossiers, kan u dan aangeven welke de reden(en) 
hiervoor is/zijn 

Er kunnen meerder antwoorden worden aangeduid 

Er is een gebrek aan tijd 

Er is hiervoor onvoldoende expertise aanwezig 

Andere, namelijk ………………………… 

 

4.12 Werd het OCMW/CAW reeds aangesteld als 

schuldbemiddelaar in het kader van de Wet op de 
collectieve schuldenregeling? 

Ja 

Nee 

→ 4.14 

4.13 Waarom werd het OCMW/CAW niet aangesteld als 
schuldbemiddelaar in het kader van de Wet op de 

collectieve schuldenregeling? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

De arbeidsrechter stelt het OCMW/CAW niet aan 

Er is hiervoor onvoldoende personeel aanwezig 

Er is hiervoor onvoldoende expertise aanwezig 

Omwille van deontologische redenen (neutrale positie van de 
schuldbemiddelaar) 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met een externe advocaat en/of externe 
instelling schuldbemiddeling die zich laat aanstellen als schuldbemiddelaar  

Andere, namelijk ……………………………………………………… 

 

4.14 Kan u voor kalenderjaar 2009 aangeven in hoeveel 
dossiers schuldbemiddeling er een schuld uit 

Ja, namelijk………………………………………………………………………………………………………………  4.16 
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consumentenkrediet aanwezig was? Neen  4.15 

4.15 Gelieve een schatting te geven van het percentage 
dossiers schuldbemiddeling waarin een schuld uit 

consumentenkrediet vervat zat ten opzichte van het 
totaal aantal dossiers schuldbemiddeling in het 
kalenderjaar 2009 

In (bijna) elk dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van de dossiers (60 – 89% van de dossiers) 

In ongeveer de helft van de dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van de dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van de dossiers (minder dan 10% van de 
dossiers) 

 

4.16 In welke mate wordt elke persoon van een gezin dat 
zich aanmeldt met een schuldenproblematiek, zo 

veel als mogelijk actief betrokken bij de 
schuldhulpverlening? 

Altijd 

Vaak 

Soms 

Nooit 

 

4.17 Is er binnen het OCMW/CAW een groepswerking 
voor cliënten met een schuldenproblematiek/ 
budgetteringsproblematiek? 

Ja 

Nee 

 

 4.20 

4.18 Krijgt de cliënt afhankelijk van zijn draagkracht, 
zoveel mogelijk verantwoordelijkheid (zelf brieven 
schrijven, solliciteren …) met het oog op het 
verhogen van zijn zelfredzaamheid? 

Altijd 

Vaak 

Soms 

Nooit 

 

4.19 Zijn er op geregelde tijdstippen evaluatiemomenten 

van de dossiers schuldhulpverlening waarbij wordt 
nagegaan welke taken de cliënt stapsgewijs terug 
zelf kan opnemen? 

Altijd 

Vaak 

Soms 

Nooit 

 

4.20 Schuldhulpverlening vraagt vaak een integrale 
aanpak. Omstandigheden (gebrek aan tijd, 

middelen …) kunnen dit echter verhinderen. Kan u 
aangeven in hoeveel dossiers schuldhulpverlening 

Indien een integrale aanpak vereist is, gebeurt dit: 

In (bijna) elk van deze dossier (90 - 100% van de dossiers) 

In een meerderheid van deze dossiers (60 – 89% van de dossiers) 
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waar een integrale aanpak wenselijk is, dit ook 
effectief gebeurt (binnen de eigen dienst of via 
samenwerking met andere diensten). 

In ongeveer de helft van deze dossiers (40 – 59% van de dossiers) 

In een minderheid van deze dossiers (10 – 39% van de dossiers) 

In een gering aantal of geen enkel van deze dossiers (minder dan 10% van de 
dossiers) 

5 Betrokkenheid cliënten 

 
De volgende vragen peilen naar de mate waarin cliënten betrokken worden bij de schuldhulpverlening en of er een procedure met betrekking tot de 
klachtenbehandeling van cliënten aanwezig is binnen het OCMW of CAW. 

5.1 Doet het OCMW/CAW op regelmatige wijze 

(jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks …) een 
tevredenheidsenquête bij cliënten in het kader van 
schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

→ 5.3 

5.2 Worden er op basis van de resultaten van de 
tevredenheidsenquête bij cliënten maatregelen 
getroffen? 

Ja 

Nee 

 

5.3 Wordt binnen het OCMW/CAW een beroep gedaan 
op (een) ervaringsdeskundige(n) in het kader van 

schuldhulpverlening? 

Ervaringsdeskundigen zijn personen met financiële 
moeilijkheden of personen die financiële 

moeilijkheden hebben gehad. 

Ja 

Nee 

 

→ 5.5 

5.4 Op welke manier wordt binnen het OCMW/CAW 
beroep gedaan op (een) ervaringsdeskundige(n) in 
het kader van schuldhulpverlening? 

Ervaringsdeskundige(n) gaat/gaan na of documenten die bestemd zijn voor 
cliënten voldoende leesbaar en duidelijk zijn 

Ervaringsdeskundige(n) gaat/gaan actief op zoek naar personen met schulden 
en leiden hen naar schuldhulpverlening toen 

Ervaringsdeskundige(n) wordt/worden structureel betrokken in het nadenken 

over de werking van schuldhulpverlening binnen het OCMW/CAW 

Andere, namelijk ………………………………………………… 

 

5.5 Is er een geschreven procedure met betrekking tot 
de klachtenbehandeling van cliënten met een 
schuldenproblematiek aanwezig binnen het 

Ja 

Nee 
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OCMW/CAW? 

6 Preventie en nazorg 

 
De volgende vragen peilen naar de aandacht die er binnen het OCMW of CAW is voor preventie en nazorg in het kader van schuldhulpverlening. 

6.1 Werkt het OCMW/CAW rond preventie van 
schuldenproblematiek gericht naar de gehele 
bevolking? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Het OCMW/CAW heeft eigen preventie-initiatieven zonder samenwerking met 
andere organisaties 

Het OCMW/CAW heeft preventie-initiatieven in samenwerking met andere 
organisatie(s) 

Het OCMW/CAW heeft een ondersteunende functie ten opzichte van andere 
organisatie(s) die preventie-initiatieven opzetten 

Er wordt (momenteel) niet aan preventie gedaan 

 

 

 

 

 

 

→ 6.3 

6.2 Over welke preventie-initiatieven gaat het? Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Informeren en sensibiliseren van de bevolking (bekendmaking van het aanbod 
schuldhulpverlening via gemeentelijke informatiekanalen, affiches …) 

Preventie-initiatieven gericht naar jongeren (voordracht in scholen, informatieve 
spelen, budgetbeurzen …) 

Actief opsporen van potentiële cliënten (via Lokale Adviescommissie, 
huisvestingsmaatschappijen, deurwaarder, vertrouwenspersoon op school …) 

Signaleren van dossieroverschrijdende problemen 

Andere, namelijk …………………………………………… 

 

→ 6.4 

 

→ 6.4 

 

→ 6.4 

→ 6.4 

→ 6.4 

6.3 Waarom wordt (momenteel) niet aan preventie 
gedaan? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Er zijn onvoldoende middelen (tijd, personeel, financiële middelen) beschikbaar 

Er wordt gewerkt aan preventie-initiatieven die op korte termijn kunnen worden 
geïmplementeerd 

Andere, namelijk ……………………………………………… 

 

6.4 Kan er binnen het OCMW/CAW voldoende tijd Altijd  
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worden besteed aan de nazorg van cliënten die hun 
schulden hebben afbetaald? 

1.    Nazorg betreft een beperkt aantal contacten of 

ondersteunende activiteiten na het afsluiten 

van een begeleiding, op initiatief van de cliënt 

of van de hulpverlener, in functie van het 

toetsen van doelstellingen (eventuele nood 

aan een nieuw aanbod), het opfrissen van 

doelstellingen die binnen de begeleiding 

verworven waren en/of het vermijden van 

herval. 

Vaak 

Soms 

Nooit 

7 Overleg 

 
De volgende vragen gaan na of er ruimte is voor overleg in het kader van schuldhulpverlening. 

7.1 Is er met medewerkers van het eigen OCMW/CAW 
of medewerkers van het samenwerkingsverband 
overleg in het kader van schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

→ 7.3 

7.2 Er is binnen het OCMW/CAW overleg in het kader 
van schuldhulpverlening over: 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Nieuwe dossiers worden toegekend aan een schuldhulpverlener 

Ondersteuning van lopende dossiers 

Meest geschikte hulpverlening bij nieuwe dossiers 

Multidisciplinair cliëntoverleg 

Informatie- en ervaringsuitwisseling 

Bespreking wachtlijst 

Werking van het OCMW/CAW in het kader van schuldhulpverlening (beleid, visie, 

eenvormige werkwijze, verbeterinitiatieven …) 

Opzetten preventie-initiatieven 

Signalering dossieroverschrijdende problemen 

Andere, namelijk ……………………………………………… 
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7.3 Neemt het OCMW/CAW deel aan extern overleg 
(met andere dan de medewerkers van het eigen 
OCMW/CAW of de medewerkers in het 
samenwerkingsverband)in het kader van 
schuldhulpverlening? 

Ja 

Nee 

 

→ 8.1 

7.4 Dit extern overleg heeft tot doel: Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Informatie- en ervaringsuitwisseling 

Bespreken nieuwe wetgeving 

Bespreken probleemdossiers 

Uitwerken visie in het kader van schuldhulpverlening 

Uitwerken eenvormige werking in het kader van schuldhulpverlening 

Opzetten van preventie-initiatieven 

Andere, namelijk ………………………………………………… 

 

7.5 Op welk niveau is dit extern overleg gesitueerd? Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Federaal 

Vlaams 

Provinciaal 

Regionaal 

 

8 Beleid 

 
De volgende vragen peilen naar het beleid in het kader van schuldhulpverlening. 

8.1 Hoe wordt het aanbod schuldhulpverlening binnen 
het OCMW/CAW momenteel gefinancierd? 

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangeduid 

Eigen middelen van de organisatie 

Sociaal fonds voor gas en elektriciteit 

Kosten en erelonen in het kader van CSR worden via de cliënt gerecupereerd 

Er wordt beroep gedaan op het Fonds ter bestrijding van Overmatige 
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Schuldenlast 

Andere, namelijk ……………………………………… 

8.2 Is er binnen het OCMW/CAW een visie omtrent 
schuldhulpverlening aanwezig? 

Ja, een visie uitgewerkt binnen het OCMW/CAW 

Ja, een visie uitgewerkt op het niveau van een samenwerkingsverband 

Nee 

 

 

→ 8.4 

8.3 Kan u deze visie hier omschrijven? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.4 Wordt binnen het OCMW/CAW de werking in het 
kader van schuldhulpverlening geëvalueerd? 

Ja, hiervoor hebben we een vast ritme (bijvoorbeeld jaarlijks) 

Ja, dit gebeurt eerder occasioneel 

Nee, dit gebeurt niet of nauwelijks 

 

8.5 Gebeurt binnen het OCMW/CAW een opvolging van 
doelstellingen in het kader van schuldhulpverlening 
uit vorige werkingsjaren? 

Ja 

Nee 

 

8.6 Wordt binnen het OCMW/CAW nagedacht over 
concrete doelstellingen in het kader van 
schuldhulpverlening die men de volgende 

werkingsjaren wil bereiken? 

Ja 

Nee 

 

→ 8.8 

8.7 Kan u de doelstellingen voor het werkingsjaar 2010 
weergeven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.8 Is er binnen het OCMW/CAW sprake van een beleid 
omtrent navorming in het kader van 
schuldhulpverlening? Een beleid omtrent navorming 
is erop gericht de competenties die aanwezig zijn 
binnen de organisatie en de verwachtingen van 
individuele medewerkers af te toetsen aan de 

Ja 

Nee 

 

→ 9.1 
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vormingsbehoeften van de organisatie. 

8.9 Wat werd in dit navormingsbeleid beoogd in het 
werkingsjaar 2010? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 Tendenzen 

 
De volgende vragen peilen naar tendenzen die het OCMW of CAW ervaart in het kader van schuldhulpverlening. 

9.1 Kan u aangeven hoe onderstaande tendenzen in het 

kader van schuldhulpverlening worden ervaren 
binnen het OCMW/CAW? 

Het aantal aanmeldingen in het kader van 
schuldhulpverlening 

Het aantal cliënten met een te laag inkomen (dit 
zijn inkomens die niet toelaten om rond te komen) 

Het aantal jongeren met schulden 

Het aantal aanmeldingen van (ex)-zelfstandigen in 

het kader van schuldhulpverlening 

Het aantal cliënten die zich settelen in de 
schuldhulpverlening uit angst om te hervallen 

Het aantal dossiers schuldhulpverlening die 
complexer worden 

Het aantal tweeverdieners met schulden 

Sterke afname/Beperkte afname/Status quo/Beperkte toename/Sterke toename  

9.2 Zijn er nog andere tendenzen in het kader van 
schuldhulpverlening die binnen het OCMW/CAW 
sterk ervaren worden? Indien dit het geval is, 

beschrijf deze dan. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

10 Ten slotte 

10.1 Heeft u vragen, bedenkingen of aanvullingen bij …………………………………………………………………………………………………………………………………  
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deze vragenlijst? 

10.2 Zijn er volgens u zaken die belangrijk zijn en niet 
aan bod kwamen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Hartelijk dank voor uw medewerking ! 

  


