
 
In deze module gaan we verder in op de verschillende facetten van het minnelijke traject. Van 
juridische kader tot omgaan met de weerstand van schuldeisers om mee te werken aan een minnelijk 
traject. Deze dag nemen we een breed scala aan onderwerpen door. 
 

 
Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schuldhulpverlener aan de slag en je wilt in korte 
tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren. 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 

● Wat is het minnelijke traject, wat is de juridische basis en hoe verhoudt het zich tot het 
wettelijke (WSNP-) traject; 

● wat zijn de positie, taken en verantwoordelijkheden van de schuldhulpverlener in dit traject; 
● wat zijn de toelatingsvoorwaarden, wat is de procedure en hoe stel je de duur van een traject 

vast; 
● welke dwangmiddelen staan er tot je beschikking, wanneer en op welke wijze zet je die in; 
● welke verplichtingen heeft de schuldenaar en wat zijn de gevolgen als hij zich er niet aan 

houdt; 
● op welke wijze begeleid je cliënten en hoe bewaak je de voortgang van een traject. 

 

 
Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond. 
 

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

 



 
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 cursussen@bendergroep.nl. 
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