
Financieel beheer  

 
 

Het CAW of Centrum Algemeen Welzijnswerk is er voor de brede laag van de bevolking en biedt 

professionele hulp om iemands financiële situatie weer op orde te krijgen door onder meer de 

uitgaven beter onder controle te krijgen. 

 

Het programma Financieel Beheer biedt de administratie van het CAW de nodige ondersteuning 

in het dagdagelijks budgetbeheer van de organisatie, alsook in de budgetbegeleiding en 

schuldbemiddeling van de cliënt: 

 

- Het bijhouden van kas- en bankboek 

- Opmaken van een administratief dossier van de cliënt 

- Opmaken verblijven van de cliënt met bijhorende kosten 

- Aanmaken van onkostennota’s 

- Rapporten genereren van kas- en bankboek en verrichtingen cliënt 

 

Dit alles werd in een eenvoudige gebruikersinterface gegoten. 

 

Financieel Beheer werd in een relatief korte tijdspanne tot stand gebracht zodat de 

ontwikkelingskosten van het programma substantieel konden gedrukt worden. Het laat toe om in 

een even korte tijdsduur aanpassingen door te voeren op maat van aanverwante organisaties. 

Concreet werd in de praktijk een module schuldbemiddeling toegevoegd voor een lokale sociale 

dienst.  

 

Bijhouden kas- en bankboek 

De hoofdbedoeling bestaat erin dat de medewerkers van CAW dagdagelijks vlot, snel en 

eenvoudig een groot aantal bewerkingen kunnen uitvoeren. Het boeken van diverse verrichtingen 

gebeurt binnen Financieel Beheer middels een eenvoudige gebruikersinterface ontwikkeld om 

alle tijdsverlies en ongemak bij deze specifieke taken te vermijden.   

 

Aanmaken van cliëntendossiers met verblijven en onkosten  

Per cliënt wordt een dossier aangemaakt. De gegevens binnen dit dossier kunnen makkelijk 

geraadpleegd en aangepast worden.  De kennis van een uitgebreid databaseprogramma is 

daardoor niet nodig. 

 
Aanmaken van onkostennota’s 

In één adem kunnen afgeleide kostennota's gemaakt worden voor verschillende bevoegdheden. 

Zo kan er zowel voor de cliënt, als het OCMW en de boekhouding, een afgeleide onkostennota 

opgevraagd worden.  

 

Éénvoudige gebruikersinterface met krachtige zoekfunctie 

 Aangenamer werken door de zoekfunctie. Er kan op verschillende gegevens gezocht worden mits 

het intikken van een paar karakters. Deze zoekparameters zijn zoals het volledige programma op 

maat aanpasbaar. 



 

 

Makkelijk op te vragen rapporten en overzichten 

 

Maatwerk tegen een haalbare kost 

Enerzijds waren er de specifieke behoeften van het CAW, anderzijds steken de beperkte budgetten in 

de sociale sector altijd de kop op. Door een nauwgezette analyse van de specifieke behoeften van de 

administratief medewerkers en een grondige kennis van de beschikbare ontwikkelomgevingen kon 

op efficiënte wijze tot een resultaat gekomen worden. Financieel Beheer werd aldus in een relatief 

korte tijdspanne tot stand gebracht zodat de ontwikkelingskosten van het programma substantieel 

konden gedrukt worden. De combinatie van maatwerk tegen een betaalbare prijs is het 

hoofdkenmerk van dit product.    


