Introductiecursus armoedebeleid en schuldhulpverlening
12 juni te Utrecht
Eventueel ook op andere dagen en in company
Tijdens deze eendaagse cursus wordt u bijgepraat over actualiteiten, wet- en regelgeving, aard en
omvang van de problematiek, beleid en uitvoering, trends en ontwikkelingen rond armoedebeleid en
schuldhulpverlening. Na deze cursus kunt u niet een schuldregeling opzetten of een aanvraag bijzondere
bijstand afhandelen. Wel overziet u het hele beleidsterrein en kunt u uw eigen werkzaamheden plaatsen
in een breder perspectief. U kunt beleid maken en de uitvoering managen.
De cursus kan eventueel ook op andere data of in company worden gegeven.
Voor wie




Voor beginners, maar ook voor meer ervaren collega’s die bijvoorbeeld op een deelterrein
werkzaam zijn en eens over de schutting willen kijken.
Voor vrijwilligers, professionals, uitvoerenden, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders.
Voor vertegenwoordigers van: gemeente, woningcorporatie, kredietbank, maatschappelijk werk,
maatschappelijke opvang, nutsbedrijf, fonds, kerk, cliëntenraad, UWV, wijkteam, voedselbank,
GGD, sociaal raadslieden, bewindvoering, etc.

Programma


Omvang en aard armoede- en schuldenproblematiek. Wat zijn oorzaken en gevolgen van armoede
en schulden. Kun je rondkomen van het sociaal minimum. Hoe zit het met de armoedeval. Waar
vind ik gegevens over mijn gemeente of wijk.



Wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening. Welke verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid
hebben gemeenten (NVVK gedragscodes, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wsnp,
moratorium, schuldregeling, budgetbegeleiding, inkomensbeheer, beslagvrije voet, fraudewet,
schuldpreventie, wanbetalersregeling, beschermingsbewind, dwangakkoord, private
schuldbemiddeling etc.)



Wet- en regelgeving rond armoedebeleid en inkomensondersteuning. Welke verantwoordelijkheid
en beleidsvrijheid hebben gemeenten (Participatiewet, bijzondere bijstand, toeslagen, individuele
inkomenstoeslag, kwijtschelding belastingen, sociaal minimum, collectieve zorgverzekering,
kostendelersnorm, regelingen voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, chronisch zieken en
gehandicapten, arbeidskorting, etc.)



Financiering. Welke budgetten en alternatieve inkomstenbronnen zijn beschikbaar.



Trends en ontwikkelingen. Kanteling, maatwerk, eigen verantwoordelijkheid, tegenprestatie,
basisinkomen, experimenten bijstandsverlening en meer.



Preventie en voorlichting. Hoe voorkóm je armoede en schulden? Over vroegsignalering,
tegengaan niet-gebruik en versterking van zelfredzaamheid.



Publiek-private samenwerking. Over de rol van bedrijven, fondsen, kerken, vrijwilligers en andere
maatschappelijke organisaties. Met ook aandacht voor nieuwe initiatieven voor schuldhulpverlening
zoals Goede Gieren en Landelijk initiatief herstructurering schulden.



Evaluatie. Hoe meet ik effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid.



Handige informatiebronnen.

De cursus is inclusief lunch. Het programma wordt verzorgd door Martijn Schut.

Datum en locatie




Datum: Maandag 12 juni 09:30 – 16:30 uur.
Als deze datum u niet schikt, kunt u dat aangeven in het aanmeldingsformulier. Bij voldoende
animo wordt bekeken of er (ook) andere dagen cursussen kunnen worden gegeven.
Locatie: het Springhuys, Springweg 7 in het centrum van Utrecht, www.springhuys.nl.

Kosten en aanmelding







Deelname kost € 375,- excl. btw per persoon.
Meld u aan via info@martijnschut.eu. Vermeld uw contactgegevens, factuuradres en eventueel uw
referentie of betalingskenmerk.
Liever een andere datum dan 12 juni? Vermeld dat dan in uw aanmelding. Bij voldoende animo
wordt bekeken of er (ook) op andere dagen cursussen kunnen worden gegeven.
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 2 weken voor dato; na deze datum is annulering niet
meer mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde laten vervangen door een collega. Bij tijdige
annulering wordt €50,- exclusief btw administratiekosten in rekening gebracht.
Spoedig na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een
(digitale) factuur; ongeveer tien dagen voor dato ontvangt u uw inschrijvingsbewijs en een
routebeschrijving.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over in company trainingen contact op via info@martijnschut.eu
of tel. 06-5176 5099.
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