
● Heb je een wachtruimte waar een scherm staat? Laat de filmpjes in 
“loop” afspelen! Dat is goed voor de herkenbaarheid!

● Hou je een vorming/workshop voor cliënten waar het thema 
budget/schulden kan aan gelinkt worden? Laat bij het binnenkomen of 
tijdens de pauze deze filmpjes spelen! Ook voor een vorming aan 
professionals kan dit een meerwaarde zijn. Hoe meer mensen onze 
filmpjes leren kennen, hoe meer ze hun doel zullen bereiken!

● Je kunt de linken in je e-mailhandtekening plaatsen. Bijvoorbeeld tijdens 
de “week van het geld”.

Wanneer je “losse” vragen krijgt die te maken hebt met budget of 
schulden

Situaties waar 
er geen 

specifieke 
hulpvraag is, 

maar wel veel 
publiek

● Niet iedereen is deze manier van werken gewoon, maar de filmpjes zijn zeer 
toegankelijk en kort om even samen te bekijken en te bespreken. 

● Je hoeft je computer niet bij te hebben: de QR-codes zorgen ervoor dat de 
filmpjes makkelijk toegankelijk zijn via de smartphone van de cliënt of jezelf. Kleef 
in jullie gespreksruimtes de QR-codes op de tafels of aan de muur, dan heb je ze 
altijd bij de hand.
 

● Heb je de linken of QR codes niet bij de hand: google! De filmpjes zijn op de 
website van budgetinzicht en wikifin terug te vinden, maar er zijn steeds meer 
websites die linken ernaar maken. 

● Geef deze filmpjes altijd ter info mee, ook al gaat het niet rechtstreeks daarover. 
Ze bevatten veel informatie.
 

● Wanneer je iemand een brochure meegeeft: schrijf de link erop of plak een 
sticker met de QR code erop. (brochures CSR en bijhorende stickers kun je bij 
budgetinzicht@cawantwerpen.be  opvragen)

● Bekijk de filmpjes zelf nog eens goed. Misschien bevatten ze wel rechtstreeks 
het antwoord op de vraag. 

● Je kan de filmpjes ook ter voorbereiding van een gesprek doormailen, dan 
hebben hulpvragers het ‘al eens gehoord’. 

Tijdens 
gesprekken

Hoe gebruik ik de filmpjes rond budget & schulden?

mailto:budgetinzicht@cawantwerpen.be


Collectieve schuldenregeling: wat is het en hoe gaat het in 
zijn werk?

NEDERLANDS
https://www.youtube.com/watch?v=v16sbhOvm-Q

FRANS

https://www.youtube.com/watch?v=PmRHpDR4ftI

https://www.youtube.com/watch?v=v16sbhOvm-Q%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=PmRHpDR4ftI%22%20%5Ct%20%22_blank


Waar kan ik terecht voor hulp bij het beheren van mijn 
budget?

NEDERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=oVG0qOAmAbQ

FRANS
https://www.youtube.com/watch?v=6vFaE9PF3-g

https://www.youtube.com/watch?v=oVG0qOAmAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vFaE9PF3-g


Hoe behoud ik overzicht over mijn inkomsten en 
uitgaven?

NEDERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=jKo9nx9eS5E

FRANS

https://www.youtube.com/watch?v=HPknMIvgHeM

https://www.youtube.com/watch?v=jKo9nx9eS5E
https://www.youtube.com/watch?v=HPknMIvgHeM
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