5e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
Donderdag 14 december 2017 in Aristo Utrecht.
Kosten*
De kosten bedragen € 295,00 p.p.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor maatschappelijk werkers (Registerplein). Zie onze website voor
meer informatie. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.

VOORKOMEN VAN HUISUITZETTING

Congresagenda
- (Problematisch) Alcoholgebruik bij Ouderen, 31 oktober
- LVB in de Jeugdstrafrechtketen, 2 november
- Multiprobleemgezinnen, 29 november
- Gedragsproblemen bij LVB, 19 december
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl

14 december 2017
Aristo Utrecht

* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Met o.a. aandacht voor:
■ Landelijk traject schuldhulpverlening
■ De invloed van stress op schulden
■ Sociaal-medische zorg
Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jelle van Haaren | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Achtergrond
Huisuitzetting is vaak het gevolg van huurachterstand (schuldenproblematiek) en meestal
gaan schulden gepaard met andere problemen. Tijdens deze jaarlijkse studiedag hoort u welke
factoren invloed hebben op de schuldenproblematiek en welke problemen vaak samengaan met
huurachterstand. Verder krijgt u voorbeelden van interventies aangereikt.
Doelgroep: Beleidsmakers, hulpverleners en management van: woningcorporaties, gemeenten,
schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, GGZ-instellingen en
deurwaarders- en incassobureau’s.

PROGRAMMA
9.30 uur
10.00 uur
		
		
		

Ontvangst en registratie
Introductie door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
Nathalie Boerebach, directeur Stichting Urgente Noden Nederland

10.10 uur
Landelijk programma: ‘Schouders eronder’
		Het signaleren van schulden kan nog beter en interventies moeten effectiever. Om
dat te bereiken gaat het landelijk programma ‘Schouders eronder’ van start. Het
doel is om een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening te
bereiken: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest
effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.
Tijdens deze lezing hoort u wat het project inhoudt.
		
Spreker namens project Schouders eronder

12.30 uur
De gerechtsdeurwaarder als intermediair: niets nieuws onder de zon?
		De huidige schuldenproblematiek schreeuwt om een oplossing. De
hersenwetenschap, de ombudsman, bijna iedereen is zoekende naar een
oplossing. Als een probleem niet kan worden opgelost door de denkwijze die
het heeft veroorzaakt, waar moet deze oplossing dan vandaan komen? U hoort
een aantal nieuwe denkrichtingen.
		
Minco Dermois, gerechtsdeurwaarder
12.55 uur

Tijd voor vragen

13.05 uur

Lunchpauze

		

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

14.00 uur

Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A.
Aanpak huisuitzettingen bij woningcorporaties
		Het aanbieden van hulp werkt beter dan het sturen van een aanmaning.
Woningcorporaties doen daarom van alles om huisuitzetting te voorkomen. Dit
kan door middel van samenwerkingen met gemeenten, welzijnsorganisaties en
schuldhulpverlening. Tijdens deze sessie hoort u de werkwijze en de resultaten.
		
Spreker wordt later bekendgemaakt
B.
Meldpunt Eerder Melden, Minder Achterstanden (EMMA)
		Door samenwerking tussen vrijwilligers en beroepsorganisaties is het
meldpunt EMMA opgericht. Het doel van het meldpunt is om langdurige
hulpverleningstrajecten en escalatie van problemen te voorkomen. Zo wordt
er voorkomen dat een langdurig hulpverleningstraject moet starten. Wat is de
werkwijze, waar zit de kracht en wat werkt?
		
Mariska Overgaag, projectleider Meldpunt EMMA en Sociaal Werker van het jaar

10.50 uur

Tijd voor vragen

15.00 uur

Korte pauze, sessiewisseling

11.00 uur

Pauze

15.15 uur

Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

11.25 uur
Stressaanpak bij schuldenproblematiek
		Er is vaak stress bij huishoudens met schulden. Stress heeft invloed op de hersenen,
waardoor problemen minder effectief worden aangepakt. In de Verenigde Staten
wordt in de schuldhulpverlening deze stress gericht aangepakt met het project:
‘mobility mentoring’. Hoe werkt deze aanpak, wat zijn de resultaten en wat betekent
dit voor de schuldhulpverlening?
		
Vivian den Hartogh, senior onderzoeker en projectleider lectoraat Schulden en
Incasso Hogeschool Utrecht

C.
Pilot budget maatwerkondersteuning
		Via het project ‘City Deal Inclusieve Stad’ is de gemeente Zaanstad bezig geweest
met de inrichting van een integraal budget, die ruimte biedt aan de professional
in het wijkteam om maatwerk te leveren in de schuldhulpverlening. Daarnaast
worden wet- en regelgeving ter discussie gesteld die in de praktijk belemmerend
blijken te zijn. Hoe kunnen we ‘doen wat nodig is’ zonder daarin belemmerd te
worden door schotten in de financiën of het beleid?
		
Mark Koetsier, projectleider City Deal Inclusieve Stad

11.50 uur

12.00 uur
Schuldhulpverlening voor multiprobleemgezinnen
		Schulden zijn vaak een indicatie voor gezondheidsproblematiek of problemen op
sociaal gebied. In de gemeente Den Haag is in samenwerking met zorgverzekeraar
CZ een proef gestart om al deze problemen aan te pakken door middel van
schuldhulpverlening. Wat is de gedachte achter deze proef en hoe werkt de aanpak?
		
Eelke Blokker, Instituut voor Publieke Waarden

D.
Sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen
		Om dak- en thuislozen goede zorg te kunnen bieden, is het waardevol om
eerst hun situatie inzichtelijk te krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld kenmerken en
risicofactoren? Ook bepaalde gezondheidsklachten kunnen een indicatie zijn
voor schulden. Als de situatie helder is, kan daar op worden ingespeeld. Hoe kun
je dan op een laagdrempelige manier sociaal-medische zorg bieden aan dak- en
thuislozen, ook al is die zorg niet altijd gewenst?
		
Igor van Laere, coördinator Nederlandse Straatdokters Groep

12.25 uur

16.15 uur

Tijd voor vragen

Tijd voor vragen

Einde programma, napraten tijdens borrel

