
Budgetoefening
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Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie van 
Vlaanderen en Brussel laat Welzijnszorg niet 
los aan de armoedethematiek. Armoede is de 
dagelijkse realiteit voor 1 op 7 Belgen. Zij kunnen 
er nauwelijks aan ontsnappen, maar ook voor alle 
anderen is armoede een realiteit in hun buurt, 
in hun gemeente, misschien wel bij familie of 
vrienden. Armoede is een complex probleem en is 
niet altijd gemakkelijk te vatten voor wie het geluk 
had er zelf nog niet mee geconfronteerd te zijn.

Samen Tegen Armoede, de campagne van 
Welzijnszorg, wil de thematiek menselijk en 
begrijpelijk maken. Hiermee willen we onze 
boodschap bij vele mensen brengen en hen 
informeren. Armoede is niet iets dat dit zich enkel 
afspeelt in het zuiden en het probleem is groter 
dan je denkt. Maar samen staan we sterk, samen 
kunnen we de strijd aangaan en werken aan een 
samenleving zonder armoede en uitsluiting. 
 
Daarom is bewustmaking heel belangrijk. Je kan 
je op allerlei manieren inzetten voor Samen Tegen 
Armoede: een actie voeren, een affiche ophangen, 
geld inzamelen … Maar ook bij jouw vrienden en 
kennissen of in jouw vereniging mensen bewust 
maken.
 

Vaak wordt armoede enkel en alleen verbonden 
met een tekort aan geld. Armoede kan en mag niet 
herleid worden tot een centenkwestie. Toch vormt 
dit een belangrijk aspect van armoede. Iedereen 
kijkt op zijn manier naar de wereld, naar de 
samenleving en dus ook naar armoede. Sommigen 
zeggen dat het allemaal de schuld van de mensen 
zelf is. Hoe je naar iets kijkt, bepaalt hoe je ermee 
omgaat en welke reacties eruit volgen.

Een budgetoefening is een directe confrontatie 
met het armoedethema. Het is een goede manier 
om stil te staan bij bestedingspatronen. Je denkt 
na over hoe je omgaat met beperkte financiële 
middelen. Door achteraf met elkaar in gesprek te 
gaan, wordt ook stilgestaan bij de manier waarop 
we naar armoede kijken. De budgetoefening kan 
zowel individueel als in kleine groepen gemaakt 
worden.

Situering
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Situatie 1

Inge is een alleenstaande mama met 2 kinderen. 
Sam is 8 jaar en Lena is 15 jaar. Ze werkt 4/5 als 
secretaresse. Gezien Inge geen wagen heeft, is ze 
afh ankelijk van het openbaar vervoer om naar haar 
werk te gaan. Het maandelijkse inkomen bedraagt 
€ 2000 (=loon + kinderbijslag). 

Situatie 2

Anne is een alleenstaande mama die samen met 
haar 2 kinderen in een sociale huurwoning woont. 
Jade is 8 jaar en Kasper is 15 jaar. 
Anne krijgt een leefl oon en heeft geen wagen. 
Het maandelijkse inkomen bedraagt € 1580 
(=leefl oon + kinderbijslag).

Opdracht

Probeer een schatting te maken van de maande-
lijkse kosten voor beide situaties. 
Vul, in de tabellen op de volgende pagina’s, in hoe 
je het budget van Inge en Anne zal besteden. Bij 
deze oefening is er geen juist of fout antwoord. 
Ieder vult zijn eigen budgetplan in volgens de eigen 
behoeften, keuzes en gezinssituatie.
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UITGAVENPOSTEN UITGAVEN

Voeding

Kleding

Gezondheid (persoonlijke hygiëne, dokter, tandarts,…)

Huisvesting (woning, elektriciteit, water, verwarming,…)

Veiligheid (verzekeringen, rookmelder, veilige sloten,…)

School/kinderen (vrije tijd, verjaardagsfeestje, sport, zakgeld, schoolmateriaal,…)

Rust en ontspanning (vakantie, cultuur, tv, dvd,…)

Onderhouden relaties (gsm, computer, internet, fototoestel, dieren,…)

Vervoer (autoverzekering, trein, bus, brandstof,…)

Onvoorziene kosten

Sparen

€ 2000Inges budgetplan: vul in

Nota:



5

UITGAVENPOSTEN UITGAVEN

Voeding

Kleding

Gezondheid (persoonlijke hygiëne, dokter, tandarts,…)

Huisvesting (woning, elektriciteit, water, verwarming,…)

Veiligheid (verzekeringen, rookmelder, veilige sloten,…)

School/kinderen (vrije tijd, verjaardagsfeestje, sport, zakgeld, schoolmateriaal,…)

Rust en ontspanning (vakantie, cultuur, tv, dvd,…)

Onderhouden relaties (gsm, computer, internet, fototoestel, dieren,…)

Vervoer (autoverzekering, trein, bus, brandstof,…)

Onvoorziene kosten

Sparen

€ 1580Annes budgetplan: vul in

Nota:

Annes budgetplan: vul in
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Nabespreking
 
1. Wat is je eerste reactie na het maken van deze oefening? Welke gevoelens komen in je op?
2. Welk beeld had je van armoede voor het maken van de budgetoefening? Is dat beeld veranderd? 
 In welke zin?
3. Was het moeilijk of gemakkelijk om het budget te verdelen wanneer je een inkomen van €2000 

hebt? Waarom was het makkelijk of moeilijk?
4. Is € 1580 een leefbaar inkomen voor Anne en haar gezin? 
5. Overloop met de groep de ingevulde budgetplannen: 

- Op welke uitgaven heb je bespaard en waarom heb je deze gekozen? 
- Waaraan gaf je veel geld uit?
- Waarop heb je je gebaseerd om op bepaalde uitgaveposten te besparen?

6. Wat is volgens jou een leefbaar inkomen?
7. Kijk eens op https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/de-huurprijs-van-een-sociale-

huurwoning hoeveel de huur bedraagt voor een sociale huurwoning.
8. Kijk eens op www.budgetvergelijker.be. Geef de gegevens van Inge en Anne in en kijk eens of hun 

inkomen een leefbaar inkomen is om menswaardig te leven.
9. Anne en Inge hebben zelf de budgetoefening ingevuld. Vergelijk jouw ingevulde budgetplan met die 

van Anne en Inge. Wat valt op? Waar zijn er grote verschillen? 
10. Wat blijft je bij, na het maken van deze oefening?

Achtergrondinformatie

Meer informatie over de verschillende bedragen en 
de berekening ervan vind je terug op onderstaande 
websites. Bedragen veranderen voortdurend. Kijk 
dus zeker op onderstaande websites voor de meest 
recente bedragen.

Feiten en cijfers over armoede
•	 www.armoedebestrijding.be: (feiten en cijfers) Hier 

vind je alle armoedecijfers, maar ook de hoogte van 
verschillende uitkeringen en vervangingsinkomens

•	 www.menswaardiginkomen.be: website over referentie-
budgetten, hoeveel iemand nodig heeft om minimaal te 
leven in onze samenleving

•	 www.famifed.be/nl/calculator: bereken uw kinderbijslag
•	 https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-verhuur/

de-huurprijs-van-een-sociale-huurwoning: prijzen 
sociale huurwoning 

. www.budgetvergelijker.be: op basis van de gegevens 
uit het huishoudbudgetonderzoek van CEBUD, 
schat de Budgetvergelijker de gemiddelde uitgaven 
van een gezin dat vergelijkbaar is met het uwe

Contact

Samen Tegen Armoede
Huidevettersstraat 165 
1000 Brussel 
België 
T. 02 502 55 75 
info@welzijnszorg.be

Website
www.samentegenarmoede.be

Meer informatie

www.welzijnszorg.be
www.welzijnsschakels.be
www.fondsvrijetijdsparticipatie.be
www.vakantieparticipatie.be
www.vwgc.be
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UITGAVENPOSTEN UITGAVEN

Voeding € 392,13

Kleding € 170,73

Gezondheid (persoonlijke hygiëne, dokter, tandarts,…) € 100,88

Huisvesting (woning, elektriciteit, water, verwarming,…) € 847,32

Veiligheid (verzekeringen, rookmelder, veilige sloten,…) € 21,97

School/kinderen (vrije tijd, verjaardagsfeestje, sport, zakgeld, schoolmateriaal,…) € 173,27

Rust en ontspanning (vakantie, cultuur, tv, dvd,…) € 73,95

Onderhouden relaties (gsm, computer, internet, fototoestel, dieren,…) € 128,10

Vervoer (autoverzekering, trein, bus, brandstof,…) € 57,09

Onvoorziene kosten € 9,43

Sparen € 25.13

TOTAAL € 1974,87

Bijlage 1: Ingevuld budgetplan Inge

De bedragen in dit budgetplan 
zijn gebaseerd op de bedragen 
van de budgetstandaard.

Bijlage 1: Ingevuld budgetplan Inge
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UITGAVEPOSTEN UITGAVEN

Voeding € 300 + voedselpakket + € 40 drank
Kleding € 100 (weinig of niks, enkel als het nodig is) 
Gezondheid (persoonlijke hygiëne, 
dokter, tandarts,…)

Shampoo, zeep, tandpasta,…: € 50
Dokter: gratis, wijkgezondheidscentrum
Tandarts: in uiterste nood, geen jaarlijkse controle
Medicatie: € 17 (op a� etaling bij de apotheker)

Huisvesting (woning, elektriciteit, 
water, verwarming,…)

Huishuur: € 263,40 Energie: € 138
Water: € 21 Onderhoud boiler: € 42 (moet deze maand gebeuren)

Veiligheid (verzekeringen, rook-
melder, veilige sloten,…)

Verzekeringen: € 23
Geen geld voor rookmelder en veilige sloten

School/kinderen (vrije tijd, 
verjaardagsfeestje, sport, zakgeld, 
schoolmateriaal,…)

Vrije tijd: € 12 (jaarlijks lidgeld Chiro via fonds voor vrijetijdsparticipatie)
School: € 86,25 (veel kosten via collectieve schuldenregeling, heeft er 
zelf geen zicht op)
Verjaardagsfeest: € 15
€ 48,11 warme maaltijden
Weinig zakgeld: € 20

Rust en ontspanning (vakantie, 
cultuur, tv, dvd,…)

Uitstappen en vakantie: gratis tot € 60 
(via vakantieparticipatie, Welzijnsschakels)

Onderhouden relaties (gsm, com-
puter, internet, fototoestel, dieren,…)

GSM: € 60
Internet (pakket met digibox): € 79.48

Vervoer (autoverzekering, trein, bus, 
brandstof,…)

Trein: € 147 Bus: € 47

Onvoorziene kosten Onderhoud lift: € 10 Onderhoud verwarming: € 8
Sparen Als we al iets kunnen sparen, wordt dit gebruikt voor onvoorziene kosten
TOTAAL € 1562.45

Bijlage 2: Ingevuld budgetplan Anne

De bedragen in dit budgetplan 
zijn gebaseerd op het 
ingevulde budgetplan van een 
ervaringsdeskundige.

Bijlage 2: Ingevuld budgetplan Anne


