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En dat woord ‘steunen’ is niet onbelangrijk. 
Ondanks haar intrinsieke belang, mag een 
financieel beleid immers nooit een doel op 
zich worden.

METHODIEK

fINANCIEEL bELEID EN INSPRAAK: 
kansen creëren door mythes te 
ontkrachten

We leven in tijden waarin begrippen als democratie, participatie, 
inspraak, bottom-up benaderingen er als zoete koekjes ingaan. 
Ook binnen de opleiding sociaal-cultureel werk, waarin ik als 
docent actief ben, en bij uitbreiding binnen het sociaal-cultureel 
werkveld zijn deze begrippen ‘bon ton’ en worden ze hoog 
gewaardeerd.
Groot is dan ook mijn verbazing als deze begrippen in de verste 
verte niet meer te bespeuren lijken, wanneer het gaat over het 
financieel beheer van de organisaties in datzelfde werkveld. 
Dan lijkt plots niemand meer wakker te liggen van inspraak. 
Sommige van mijn cursisten vragen zich zelfs luidop af of 
zij ooit wel überhaupt willen betrokken zijn bij het financieel 
beheer van hun huidige of toekomstige werkgever.
Tot mijn spijt moet ik bovendien vaststellen dat ook de 
organisaties binnen de sector, meestal vzw’s, hen dat voornemen 
helemaal niet kwalijk zullen nemen. Op zijn minst een 
verrassende vaststelling toch?

Het onmiskenbare belang van financiën

Het financieel beleid binnen een organisatie is immers niet 
minder dan levensbelangrijk. Financiële middelen zullen 
immers mee bepalen of een organisatie haar plannen of haar 
ambities kan waarmaken, haar dromen kan realiseren.

Hoe schaars de (financiële) middelen ook zijn, er kan een 
enorme kracht uitgaan van een organisatie die naast creatieve 
ideeën, professionele en gedreven medewerkers ook kan 
steunen op een degelijk financieel beleid. 
En dat woord ‘steunen’ is niet onbelangrijk. Ondanks haar 
intrinsieke belang, mag een financieel beleid immers nooit een 
doel op zich worden. Een goed financieel beleid is een middel. 
Een middel dat wordt ingezet om te pogen het maximale uit je 
organisatie te halen.  

Omgekeerd kan een ontoereikend financieel beleid een 
organisatie dan weer vleugellam maken of in het ergste geval 
van de kaart vegen. 

We merken op dat dat ondersteunende karakter van het 
financieel beleid al te vaak vergeten wordt, en dat financieel 
beleid ongemerkt promoveert tot de belangrijkste component 
van een organisatiebeleid. 
Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de planningsvergade-
ring in het laatste kwartaal van een (boek)jaar. De organisatie 

buigt zich over de plannen voor het volgend jaar: “Wat gaan 
we volgend jaar doen?”. Alle medewerkers komen met 
verzuchtingen, verwachtingen, nieuwe ideeën, ja misschien zelfs 
grootse, vernieuwende plannen naar die planningsvergadering.
Maar steevast begint de vergadering met: “De boekhouder/
financieel verantwoordelijke/coördinator (schrappen wat niet 
past) heeft de cijfers voor volgend jaar al eens bekeken en een 
eerste versie van de begroting voor volgend jaar samengesteld. 
Laten we daar eerst al eens naar kijken.” Dit is natuurlijk 
de perfecte ‘ideeën-killer’. En het lijkt wel op de omgekeerde 
wereld. Een begroting is immers de vertaling van het beleid 
en de plannen voor het volgend jaar. Het is dus belangrijk om 
eerst de doelstellingen en plannen voor het volgende jaar te 
bespreken, en die pas daarna om te zetten in een financiële 
vertaling ervan, de begroting. Vanzelfsprekend kan na het 
opstellen van de begroting vastgesteld worden dat de plannen 
financieel niet haalbaar lijken. Dan is het zaak om de plannen en 
de begroting samen opnieuw bespreekbaar te maken, en hetzij 
nieuwe inkomstenbronnen te zoeken, hetzij te besparen op een 
aantal kostenposten. En inderdaad, dat kan eventueel betekenen 
dat een aantal plannen opnieuw in de ijskast belanden.
Maar ambitie, vernieuwing, creativiteit starten meestal niet bij 
de opmaak van een begroting, ze starten in de hoofden en in de 
buiken van je medewerkers.

Een degelijk financieel beleid voeren is dan ook een belangrijke 
opdracht voor de raad van bestuur, de directie of coördinatie, 
maar ook voor alle medewerkers. 
In al te veel organisaties wordt het financieel beleid overgelaten 
aan een beperkte ‘incrowd’ of zelfs aan één persoon in de hoop 
dat die dat ‘goed zal doen’. In al te veel organisaties hebben 
medewerkers geen inspraak in het financieel beleid, en vragen 
ze zelfs die inspraak niet.

Nochtans is iedereen in een team betrokken bij dat financieel 
beleid. Financiële keuzes hebben immers een grote impact op 
het werkdomein van al die medewerkers. 

 l Welk budget wordt vrijgemaakt voor welke activiteiten /
  voor welke afdeling? Of voor welke projecten?
 l Op welke subsidiekanalen wordt beroep gedaan en op
  welke niet?
 l Dringen zich besparingen op? Moet er personeel op 
  vooropzeg gezet worden? 
 l Waarom is een bepaald project wel financieel haalbaar 
  en een ander niet? 
 l Is de aankoop van een nieuw pand geen te groot risico?
  Kunnen wij als organisatie dat wel afbetalen?
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Bovenstaande keuzes kunnen voor veel frustratie zorgen binnen 
een team wanneer deze allemaal zonder echte inspraak, boven 
de hoofden van je medewerkers genomen worden. 

Omgekeerd kan er ook een grote kracht uitgaan van een team dat 
gezamenlijk financiële en beleidskeuzes maakt. 
Het is nu éénmaal makkelijker om bijvoorbeeld spaarzaam met 
middelen om te gaan, als je daarover mee beslist hebt en als je 
inzicht hebt in de mogelijkheden die je hiermee creëert voor je 
organisatie.

Mythes

Ondanks deze grote meerwaarde van een gedeeld financieel 
beleid wordt het nog steeds te weinig in de praktijk gebruikt. 
Dat heeft veel te maken met een aantal mythes die rond 
financiën en financieel beheer hangen. Het zijn mythes die 
medewerkers ervan weerhouden om zich te verdiepen in de 
financiën van hun organisatie (“Ik ben blij dat ik mij daarmee 
niet moet bezig houden.”). Maar tegelijkertijd zijn het ook 
mythes die de leiding van een organisatie ervan weerhouden om 
het financieel beleid openlijk op tafel te gooien (“Daar kan ik 
mijn medewerkers toch niet mee lastig vallen.”).

Enkele van deze mythes zijn :

a)  Financiën zijn zeer moeilijk

Dat is een absolute misvatting. In de meeste gevallen is 
financieel beheer een kwestie van wat we wel eens ‘gezond 
boerenverstand’ noemen. Je hoeft bovendien geen boekhouder 
te zijn om de cijfers van je eigen organisatie te interpreteren. 
Maar net zoals in verschillende beroepscategorieën hebben ook 
boekhouders een soort jargon en taalgebruik opgebouwd dat niet 
echt alledaags overkomt. Achter dat jargon zitten echter denk-
patronen die wij ook alledaags toepassen in bijvoorbeeld het 
beheren van ons gezinsbudget.

Om een voorbeeld te geven van boerenverstand en jargon :

Een boer staat te spitten op zijn land. Volledig bezweet leunt 
hij even op zijn spade en mijmert over de levensvatbaarheid 

van zijn boerenbedrijf. Hij komt logischerwijs op de volgende 3 
vragen :

 - “ga ik dit jaar rond komen?

 - ga ik de volgende maanden al mijn rekeningen kunnen
  betalen?

 - ga ik de leningen voor de investeringen in mijn boerderij
  de volgende jaren kunnen blijven afbetalen?”

Vrij logische vragen! Wel, in financieel jargon stelt hij zich 
vragen naar respectievelijk zijn rendabiliteit, zijn liquiditeit en 
zijn solvabiliteit.

b)  Cijfers zijn saai

‘Les goûts et les couleurs ne se discutent pas’. Maar mee 
kunnen beslissen over de richting waarin je organisatie uitgaat, 
lijkt ons niet zo saai te zijn. Mee creatieve oplossingen zoeken 
voor financiële problemen die zich stellen, lijkt ons toch wel 
een uitdaging. De link tussen financieel beleid en de dromen of 
ambities die jij samen met je collega’s koestert, is zo rechtstreeks 
te leggen dat het ons zou verbazen dat je je zal vervelen.

c)  Cijfers zijn geheim

Deze mythe is eigenlijk onaanvaardbaar, nog meer dan elders 
in de sociale sector waar begrippen als participatie, democratie 
en emancipatie zo hoog in het vaandel gevoerd worden. Het 
is bovendien eerder onprofessioneel te noemen om het 
financiële lot van je organisatie in handen te leggen van één of 
enkele ‘ingewijden’.

Deze mythes worden nog eens versterkt door de moeite die 
directieleden of coördinatoren zelf soms hebben om de cijfers 
van hun eigen organisatie grondig te beoordelen en/of te 
monitoren.

Financiële geletterdheid

Eén van de sleutels om die mythes te ontkrachten is wat we 
met een hoogdravende term ‘financiële geletterdheid’ zouden 

Maar tegelijkertijd zijn het ook mythes 
die de leiding van een organisatie ervan 
weerhouden om het financieel beleid 
openlijk op tafel te gooien

kunnen noemen. Hoogdravend omdat het eigenlijk gaat om het 
aanwakkeren van het gezonde boerenverstand, om het door-
breken van een financieel jargon. Een financieel jargon dat 
spreekt van ‘activa’ in plaats van ‘bezittingen’. Van een 
onderscheid tussen uitgaven en kosten, tussen inkomsten en 
opbrengsten. 
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In balans is in 2011 en 2013 een vierdaagse module financieel 
beheer doorgegaan, waarin meerdere stafmedewerkers op vier 
dagen de mythes (leren) doorbreken.In de opleiding sociaal-
cultureel werk op vspw Gent krijgen de cursisten in hun laatste 
semester steevast een module financieel beheer.

Telkens wordt er vertrokken vanuit dezelfde methodiek: 
deelnemers brengen de cijfers (de boekhouding) van hun eigen 
organisatie mee, en gaan quasi onmiddellijk met die cijfers aan 
de slag. De reacties van de deelnemers bevestigen telkens weer 
het ‘gezond boerenverstand’-gehalte van financieel beleid. Zo 
wordt er veel gerefereerd naar financiële beslissingen die we ook 
in ons gezin nemen (en waar we minder gehinderd worden door 
de mythes). Velen verbazen er zich dan ook over hoe snel ‘een 
nieuwe wereld voor hen opengaat’. 

De gevolgen van deze werkvorm zijn echter ook te voelen tot 
buiten het leslokaal en door anderen dan de deelnemers. De 
boekhouders, financieel verantwoordelijken, coördinatoren 
worden immers plots - zij het eerst schoorvoetend, maar verder 
in de module meer en meer vol vertrouwen - bestookt met vra-
gen over de financiën door deze deelnemers. Ik kan me voorstel-
len dat het eerst een beetje bedreigend kan overkomen, maar ben 
er van overtuigd dat op termijn zo’n organisatie er enkel wel bij 
kan varen.
Als financieel beleid een belangrijke steunpilaar is voor het vol-
ledige organisatiebeleid, dan kun je maar beter met velen zijn 
om die steunpilaar te stutten.

Christophe scheire

Docent Financieel Beheer voor Balans
Docent, praktijkdocent en supervisor 
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Vraag snel aan:

‘Professionele Ouderbegeleiding’ vormt 
een toegankelijke inleiding tot gezins-
begeleiding. De eerste druk dateert van 
2004.Ondertussen is het aan de derde 
gewijzigde druk toe (2011).
Dit boek is vanuit de Nederlandse contextgeschreven en vangt 
in de hoofdstukken 1 & 2 aan met de schets van een stuk 
geschiedenis, nl. het ontstaan van de jeugdzorg, de geleidelijke 
professionalisering van de hulpverlening en de positie van het 
gezin in dit alles. Boeiend is vast te stellen dat de Nederlandse 
en Belgische situatie hierin sterk gelijklopend zijn.
In de volgende hoofdstukken wordt grotendeels uit dezelfde 
theoretisch kaders geput als de cursus Gezinsbegeleiding op 
Balans: de systeemtheorie (hfst. 3), de communicatietheorie 
(hfst 4) en het begrip loyaliteit uit het contextuele denken 
(hfst. 5). In hoofdstuk 6 laat de auteur zien op welke mogelijke 
wijze de systeemtheorie en de communicatietheorie bruikbare 
kaders kunnen zijn om complexe gezins- en opvoedingssituaties 
inzichtelijk en hanteerbaar te maken, hoe ze aanknopingspunten 
voor het oplossingsmodel kunnen worden. Verder staat de 
auteur in hoofdstuk 7 stil bij opvoedingsproblemen en mogelijke 
oplossingsstrategieën. In dit opzicht dient de hulpverlener doel-
gericht te werken (hfst. 8). In de hoofdstukken 9 & 10 focust de 
auteur op de hulpverlener zelf. Hij formuleert hier een aantal 
uitgangspunten bij gezinsgesprekken om vervolgens stil te staan 
bij belangrijke vaardigheden waar de hulpverlener over dient te 
beschikken. Relevant is hoe Weijenbergaandacht schenkt aan 
specifieke actuele thema’s, nl. ‘nieuwe Nederlanders’ (hfst 11) 
en pleeg- en nieuw samengestelde gezinnen (hfst. 12). Tenslotte 
eindigt hij in hoofdstuk 13 met een aantal aanbevelingen.
In zijn geheel biedt dit boek een vlot leesbare inleiding in het 
begeleiden van ouders met een hulpvraag rond hun kinderen. 
Het inleidende aspect heeft dan weer dit nadeel dat het vaak 
wat oppervlakkig blijft. Door het feit dat het vanuit de hoek van 
de jeugdzorg werd geschreven, is het jammer dat het daartoe 
beperkt werd. Niet alle gezinsproblemen zijn opvoedings-
problemen en opvoedingsproblemen zijn vaak een uiting van 
andere gezinsproblemen. 
Het boek biedt weliswaar beperkt praktische tools en metho-
dieken en heeft aandacht voor de vereiste vaardigheden voor 
de hulpverlener. De voorbeelden zijn duidelijk en de 
illustraties licht verteerbaar. Positief is de oproep om als hulp-
verlener naar zichzelf te kijken. Toch, dit lijkt ons hier veel te 
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