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WAAROM DE LOTTO WINNEN 
NIET DE OPLOSSING IS



Armoedecirkel

Financiële redzaamheid

Belang van de leefcontext

Samen doen

Outreachend en proactief aan de slag

Evidencebased werken en impact meten

Als de lotto winnen niet de oplossing is:

wat helpt dan wel?

WAAROM DE LOTTO WINNEN 
NIET DE OPLOSSING IS

Inhoud



Maar het is veel meer 

dan dat

Arm zijn is te weinig 
geld hebben



Onvoldoende 
inkomen

Tunnelvisie

Minder zelfcontrole

Angst en stress

Schaamte 

Slechte gezondheid 

Minder toekomst-
oriëntatie

Teruggetrokken 
gewoontegedrag

Armoedecirkel

Inkomenstekort werkt door op alle 

levensdomeinen.





Bart Cools
Advocaat-

schuldbemiddelaar



Veronderstelt duurzaam greep 
hebben op het gezinsbudget en 

daardoor schuldenvrij zijn en blijven

Financiële 
redzaamheid



Menswaardig leven 
met schulden

Schuldenvrij worden én blijven 

o Berekenen van een menswaardig leefgeld 

met MELISA

o Meer financieel inzicht en overzicht met 

www.financieelredzaam.be

http://www.financieelredzaam.be/


Hanne Laenen
BudgetInZicht Kempen



Belang van de 
leefcontext

Integrale hulpverlening

Op maat en vraag van cliënt



Leefsituaties in kaart brengen en opvolgen

Wensen en verlangens bespreken

Prioriteiten en doelen stellen 

Vooruitgang visualiseren

Motiveren 

Sociale balans



Welke veranderingen zijn wenselijk 
en nodig voor je cliënt?

Doelen stellen



Anne van Rentergem
Maatschappelijk werker

OCMW Gent



SAMEN



Groepswerk maakt 
een verschil

Positieve impact op

o Leerproces

o Intentioneel gedrag

o Sociaal netwerk

o Zelfbeeld 





Preventie en vroegdetectie

Outreachend werken 

Proactieve hulpverlening 

Kom uit je kot



OCMW Balen trekt met 
welzijnsorganisaties naar Balense wijken

ViA-mobiel



Ann Maes
Stafmedewerker 

OCMW Balen



Evidencebased werken

Impact meten

Doen wat werkt



Impactmeting CM

Helpt een extra contactmoment om het 

recht op de verhoogde tegemoetkoming 

voor gezondheidszorgen toe te kennen aan 

gerechtigden? 



Lorem erat dolores

Goede praktijken verspreiden

Drie projectmodellen die kinderarmoede 

écht aanpakken 



Het GO-team van Mechelen ondersteunt gezinnen met 

kinderen die omwille van een veelheid aan problemen 

de band met de samenleving hebben moeten lossen.  

Het GO-team werkt daarvoor intensief, aanklampend, 

integraal, krachtengericht en heeft veel aandacht voor 

de autonomie van het gezin. 

Maar werpt die aanpak ook vruchten af? 

Impactmeting GO-team



Mathias Vaes
Departementshoofd 

Sociale Zaken 
Mechelen



ALS DE LOTTO WINNEN NIET DE 
OPLOSSING IS 
Wat helpt dan wel? 

• Breng het langetermijnperspectief opnieuw binnen

• Wees attent voor stress

• Vertrek vanuit de prioriteiten en wensen van je cliënt

• Versterk competenties

• Kom uit je kot

• Zet in op integrale hulpverlening 

• Werk samen

• Voorzie in een menswaardig inkomen voor iedere burger

• Investeer in hulpverlening vanuit het beleid 

• Breng de impact van je beleid en hulpverlening in kaart

• Doe wat werkt 



WAAROM DE LOTTO WINNEN 
NIET DE OPLOSSING IS
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Open wifinetwerk: CEBUD

TIEN JAAR CEBUD
Een menswaardig inkomen voor iedereen


