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Zowel bij budgetbegeleiding als budgetbeheer 

is er dikwijls nood aan een psychosociale  

begeleiding.  

Om de problemen definitief te stoppen, moet 

men besef krijgen van het probleem en in staat 

zijn om de eigen mogelijkheden te  

gebruiken.  

Hiervoor moeten soms diepgewortelde  

gewoonten veranderd worden en moet men  

terug een positief zelfbeeld krijgen.  

Via ondersteuning zal de maatschappelijk  

werker u helpen terug structuur te krijgen in uw 

eigen leven. 

BUDGETBEGELEIDING  

& BUDGETBEHEER 

 Psychosociale begeleiding 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

O.C.M.W. Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

 Openingsuren Sociaal Huis 

 09 355 93 09 

 09 356 95 94 

 www.ocmwlochristi.be 

 info@ocmwlochristi.be 



Heeft u (zware) schulden? Heeft u geen zicht 

meer op uw financiële situatie? Heeft u  

misschien al het onaangename bezoek  

gekregen van een gerechtsdeurwaarder?  

Dan kunt u een beroep doen op de sociale 

dienst van O.C.M.W. Lochristi. 

 

De maatschappelijk werker zal samen met u,  

volgens uw financiële mogelijkheden, een 

haalbaar afbetalingsplan opstellen en contact 

opnemen met de schuldeisers.  

Dit gebeurt volledig op vrijwillige basis. U zal 

gedurende de volledige hulpverleningsperiode 

zelf een grote inspanning moeten leveren. 

 

Als u problemen heeft met de betaling van 

consumentenkredieten, kan er niet  

onderhandeld worden met schuldeisers en ook 

geen afbetalingsplan opgesteld worden.  

Dan kan de sociale dienst samenwerken met 

(pro-Deo)advocaten of erkende diensten voor 

schuldbemiddeling. 

 

 

 

 

Budgetbegeleiding en budgetbeheer 

Afhankelijk van uw situatie kan met  

budgetbegeleiding of budgetbeheer gestart 

worden. Op die manier kan de controle over 

het budget sterker worden en kunnen de  

levensomstandigheden en het algemeen  

welzijn verbeterd worden. 

 

 

 

Wanneer uw schulden niet zo groot zijn en u 

zoveel mogelijk verantwoordelijkheid zelf 

wenst te dragen, kan budgetbegeleiding  

opgestart worden. 

Bij deze vorm van hulpverlening  moet u zelf 

de afspraken die gemaakt zijn met de 

schuldeisers nakomen. U moet dus zelf de  

afbetalingen doen. 

U meldt zich regelmatig (minstens één keer 

per maand) aan bij de maatschappelijk  

werk(st)er of deze brengt u thuis een bezoek. 

Tijdens deze bezoeken wordt er een overzicht 

van uw maandelijkse inkomsten, uitgaven en  

afbetalingen gemaakt en worden nieuwe  

afspraken vastgelegd. 

 

 

Wanneer uw schulden te groot zijn of u kunt 

de betalingen zelf niet meer uitvoeren, dan 

kunt u kiezen voor budgetbeheer.  

 

Hierbij geeft u vrijwillig aan de  

maatschappelijk werker volmacht op een  

geblokkeerde bankrekening. Uw inkomsten 

worden dan geheel of gedeeltelijk op deze  

rekening gestort. Enkel met instemming van 

de maatschappelijk werker krijgt u toegang tot 

de rekening. 

De facturen en schulden worden met vaste  

opdrachten betaald. Via budgetbeheer kunt u 

even op adem komen.  

Zodra de situatie verbetert, kunt u uw  

rekening terug zelf beheren. 
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