Introductie in de
schuldhulpverlening
Inleiding
Van alle mensen die zich melden bij een wijkteam,
heeft ongeveer 80% financiële problemen. Slechts iets
meer dan een derde van de mensen die zich melden
voor een schuldhulpverleningstraject, rondt het traject
succesvol af. De meeste vallen uit in het begin van een
traject.
Mensen zonder werk hebben relatief vaker financiële
problemen dan werknemers. Werk en daarmee een
hoger inkomen is een belangrijke manier om uit de
armoede en schulden te komen. Financiële problemen
en schulden zorgen er juist voor dat mensen helemaal
niet bezig zijn met het verkrijgen of behouden van
werk.
In beleidsplannen wordt beschreven dat mensen
integraal geholpen worden. Om dit in de praktijk te
kunnen doen is kennis van andere vakgebieden
noodzakelijk.

Doelgroep
De cursus Introductie in de schuldhulpverlening is er
voor medewerkers binnen het sociaal domein die
zijdelings met de schuldhulpverlening te maken
hebben en dus op de hoogte moeten zijn. Bijvoorbeeld
wijkteams, klantmanagers inkomen en werk en
uitvoerders van de Wmo en Jeugdwet. Ook
medewerkers van instellingen met cliënten die vaak
schuldenproblematiek hebben, hebben baat bij deze
cursus.

•
•

•

•
•

Het proces van schulddienstverlening en de wijze
waarop dit is georganiseerd;
Niet-saneerbare schulden en overige schulden die
een schuldsanering in de weg staan of niet onder
het ‘schone lei’ beginsel vallen;
Aan welke verplichtingen de cliënt zich moet
houden en wat de gevolgen zijn als dat niet
gebeurt;
De berekening van de beslagvrije voet en het vrij
te laten bedrag;
Flankerende hulp zoals budgetcoaching,
beschermingsbewind en de budgetbeheer.

Resultaat
Na het volgen van deze introductiecursus ben je
bekend met de kaders en de achtergronden van
schuldhulpverlening. Je weet in grote lijnen hoe
schulddienstverlening is georganiseerd en wat de
mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening zijn.
Je ontvangt een “Certificaat”, waarop je
accreditatiepunten staan vermeld, indien je de
cursusdag hebt gevolgd.
Accreditatie
De cursus Introductie in de schuldhulpverlening is
geaccrediteerd door de Branchevereniging voor
Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders (BPBI) voor in totaal 5.5 punten.
Je kunt de punten voor deze cursus als bij- of
nascholing registreren.

Leervorm
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op
locatie en/of online wordt aangeboden. Een online
groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal.
Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers,
waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.
In groepsverband leren is samen leren, ervaringen
delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen
onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma
In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
•
Ontstaan van schulden;
•
Hoe wordt gedrag beïnvloed door het hebben
schulden;

Studiekosten
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw
en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en
lunchbuffet.

Informatie en advies
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst
advies? Voor meer informatie kan je contact met ons
opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies
op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via
telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te
sturen naar academie@bendergroep.nl.

