Vertel je verhaal !
We zitten op een berg verhalen maar delen deze enkel binnen eigen werking of personen met wie
we nauw samenwerken. Wanneer we spreken over de kracht of impact van ons werk is het bijna
altijd evident dat we doen wat we doen. We moeten afstappen van die vanzelfsprekendheid. BIZ
wil een platform bieden om verhalen te delen met de focus op eigen ervaring en eigen gevoel.
Verhalen delen werkt verbindend, geeft (h)erkenning, kan motiverend en zelfs inspirerend werken.
Het is vaak moeilijk om nog objectief naar onze eigen praktijk te kijken, maar dat hoeft ook niet.
We staan als financiële hulpverleners met beide voeten in de praktijk en zijn daarom goed
geplaatst om “verslag” uit te brengen.

Wat leeft er binnen onze financiële hulpverlening?
BIZ wil het weten! En doet een oproep aan iedereen in de financiële hulpverlening om een verhaal
met ons te delen. We kijken niet alleen naar professionals maar ook vrijwilligers én cliënten. Wij
zijn ervan overtuigd dat iedereen een verhaal heeft, dus laat van je horen!

Een verhaal over wat?
Heb je een kenmerkend cliëntverhaal? Een “ondanks alles” succesvol traject? Welke cliënt zal je
altijd bijblijven? Heeft een cliënt ooit iets verteld waarmee je blijft zitten? Wat blijf je je herinneren?
Heb je een grappig verhaal? Waar ben je trots op? Wanneer voel je je machteloos? … ?
Wat doen besparingen met je? Hoe was het voor je om in lockdown te werken met je cliënten?
Hoe voel je je? Wat doen bepaalde gebeurtenissen/situaties met je? Wat leeft er? Wat houdt je
bezig? Wat doet dit met je? Wat zegt je gevoel? En waarom? Wat zie je gebeuren? Verleden,
heden en toekomst. Waarover maak je je zorgen? Wat geeft hoop? Wat geeft je vertrouwen? … ?
We willen de nadruk leggen op individuele verhalen, "ik", eigen gevoel, ervaring, overtuiging,
bezorgdheden, … onze (zelf)reflectie, met nadruk op de financiële hulpverlening, budget en
schulden.
Als neutraal samenwerkingsverband bieden we geen forum aan politieke of individueel
beschuldigende opiniestukken.
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Wil jij je verhaal kwijt? Heb je inspiratie om te schrijven?
Goed! Dan gaan we er mee aan de slag!

Schrijf je verhaal of geef ons een seintje dat je graag iets wil vertellen.
Contacteer ons via budgetinzicht@cawantwerpen.be

Heb je moeite om je verhaal op papier te krijgen? Een BIZ-medewerker kan je helpen als
klankbord, vragen stellen bij onduidelijkheden, … zodat je verder kan.
Het spreek voor zich dat er geen cliëntnamen gebruikt worden.
Iedereen heeft recht op een eigen mening en mag deze zeker uiten. Door de neutrale rol van BIZ
willen we wel dat dit met de nodige nuance gebeurt. Voor we je verhaal de wereld insturen zal een
BIZ-medewerker je verhaal nalezen.

Publicatie
Je verhaal komt in de vorm van een teaser in onze BIZ-nieuwsbrief met een link om verder te
lezen op onze website.
Momenteel publiceren we de verhalen op onze website www.bizregioantwerpen.be onder de vorm
van nieuwsberichten.
Schrijvers kunnen beslissen dat hun stuk anoniem of op naam gepubliceerd wordt. Let wel: onze
BIZ-medewerkers weten wel wie je bent!

Reactie
We willen een platform bieden om verhalen te delen en er geen discussieplatform van maken,
reageren op een artikel kan enkel via budgetinzicht@cawantwerpen.be
Wie weet werkt het verhaal van een ander inspirerend of heb je iets gelijkaardigs meegemaakt
maar met een totaal ander gevoel. Laat het ons zeker weten!
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