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Wat ?

Project met als doel het ontwikkelen van een 
applicatie voor jongeren (16-25 jaar) die op 
jonge leeftijd alleen moeten gaan wonen.



Samenwerking
 Het project is een samenwerking tussen JAC 

Antwerpen ( CAW Antwerpen) en SPACED.

 JAC Antwerpen bereikt een grote groep jongeren die 
de vraag stelt naar alleen wonen.  
( www.jacantwerpen.be)                                

 SPACED is een jong digitaal ontwikkelingsbureau uit 
Antwerpen. 
( www.spaced.be)



Participatie en co-creatie
 SPACED stimuleert participatie dmv workshops te 

organiseren waarin co-creatie centraal staat.

 In maart- april 2018 vond er een eerste reeks van 
workshops plaats.
* Workshops voor hulpverleners. 
* Workshops voor jongeren. 
 

 In februari 2019 opnieuw gestart met workshops: focus 
op de jongeren als participant.
 



Empowerend – zelfredzaam
 Een trajectapp waar jongeren zelf mee aan de slag 

kunnen, ook zonder hulpverlener.

 Jongeren zijn eigenaar van de inhoud van de app, 
mogelijkheid om zelf doelen te bepalen.

 Peer-to-peer.

 Jongeren als deskundigen in het onTwikkelingstraject.



Meer info ? 

 JAC Antwerpen, Saar Serrien
 saar.serrien@cawantwerpen.be
 0475.41.95.08



GRIP voor 
kinderen van 
gebruikers
Katrien Dewaelheyns – Kaatje Popelier
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Inhoud

• Geschiedenis / ontstaan
• Vraagstukken
• Tool
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Geschiedenis
• Info- en doeboekjes
• Oorspronkelijk ontstaan in co-creatie met kinderen van 



Geschiedenis



Vraagstukken

• Account nodig?

• Eindresultaat?

• Interactief

• Verhouding nieuwe tool – info reeds aanwezig online



Vraagstukken

• Account nodig?

➢ Pro’s & Contra’s 



Vraagstukken

• Eindresultaat?
➢ Hoe visueel weergeven? 
➢ ‘Nut’ 
➢ Resultaat van wat je doet 



Vraagstukken

• Interactief?



Vraagstukken

• Verhouding nieuwe tool – bestaande info site



Voorstelling Grip 



Deel 1: dit ben ik



Deel 2: kennistest



Deel 3: mijn week



Deel 4: mijn netwerk



Deel 5: gevoelens



Eindresultaat



Hoe gebruiken? 

• Zelfstandig 
• Blended

• Boekversie leent hier meer toe 

• Projectevaluatie 
• Focus op doelgroep 



Vragen? 

Saar Serrien CAW Antwerpen – JAC



WAKOSTA?!-app
De wegwijzer in jouw budget
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WA is BIZ? 

❖ Vaststelling: steeds meer dossiers schuldoverlast & steeds diversere groep

❖ Sinds 2011: 11 regionale samenwerkingsverbanden → ‘BudgetInZicht’

❖ Partners

➢ CAW

➢ OCMW

➢ Verenigingen waar armen het woord nemen



❖ Jongere Financiële keuzes

❖ Jongere ‘Op eigen benen’

❖ Jongere Groepsdruk

WA is de aanleiding?



WA is WAKOSTA?!?

❖ Budgetapp

➢ Eenvoudig

➢ Laagdrempelig

❖ Samenwerking BIZ Vlaanderen & Brussel, SAM vzw, Hart voor West-

Vlaanderen

❖ Doel: zelfredzaamheid



WA is het doel?

❖ Zelfredzaamheid

➢ Kansen bieden

➢ Orde scheppen

➢ Inzicht verwerven

➢ De weg naar hulp



Voor wie?

❖ WAKOSTA?!-budgetbeurs

❖ Ruime doelgroep

➢ Direct gebruik

➢ Indirect gebruik 



WA kan je met de WAKOSTA?!-app? 

❖ Ontdek …

➢ Hoe inkomsten en uitgaven overzichtelijk bijgehouden worden

➢ Hoe er overzicht gecreëerd wordt op het budget per week of maand

➢ Hoeveel geld er nog beschikbaar is om te spenderen of te sparen 

➢ En kies zelf of je maandelijks een nieuwe start maakt of verder gaat met het overschot of 

tekort van vorige maand, …



Deze app kwam tot stand met de steun van

Streekfonds West-Vlaanderen,

BIZ Vlaanderen,

BIZ Brussel

en SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw



❖ Drie schermen

● Overzichtsscherm

● Transactiescherm

● Scherm met de 

categorieën



❖ Het overzichtsscherm 

● Kies voor een week- of 

maandsaldo

● ‘+’ knop

● Overzicht van alle 

inkomsten en uitgaven

● Transactie verwijderen of 

aanpassen? 



❖ Het transactiescherm

● Voor het ingeven van al 

je transacties

● Kies voor in of uit 

● Vul het bedrag in

● Vrijblijvende omschrijving



❖ Categorieënscherm 

● Eenvoudige iconen

● 12 categorieën 



❖ Eerste versie

❖ Onvolledigheden? Vragen? Suggesties?

Suggesties, ideeën of vragen? 





BEDANKT!
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