Datum en locatie
Dinsdag 5 februari in Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

6e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Hulpverleners, beleidsmakers en management van: woningcorporaties,
gemeenten, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke
opvang, GGZ-instellingen en deurwaarders- en incassobureaus
Meer weten?
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Multiprobleemgezinnen
 8 november 2018

LVB en Verslaving

OGGZ

LVB en Psychiatrie

 14 november 2018

 22 november 2018

 29 januari 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Voorkomen Huisuitzetting
 5 februari 2019

 Utrecht

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij Registerplein

Natalja Verhoeven
Programmamanager

• Kundige sprekers delen kennis en nieuwe inzichten

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• World Café: eigen inbreng, inzicht in verschillende soorten schuldhulpverlening en

diagnostiek van onderliggende problematiek.

www.leidscongresbureau.nl

6e Landelijke studiedag Voorkomen Huisuitzetting
Een huisuitzetting heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Vroegtijdig ingrijpen en vroegsignalering kunnen huisuitzettingen en daaropvolgende problemen voorkomen.

€ 25,collegakorting

Tijdens deze studiedag hoort u o.a. wat de vernieuwde richtlijn Voorkomen Huisuitzettingen voor u
betekent in de praktijk en welke invloed financiële stress heeft op gedrag. In de middag hebben we een
interactief programma samengesteld met o.a. de werkvorm ’World Café’.

OCHTENDPROGRAMMA (10.00 TOT 12.40 UUR)
Uw dagvoorzitter
Nathalie Boerebach is vandaag uw dagvoorzitter en staat aan het roer van
Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN), een organisatie die mensen in acute
financiële nood helpt.

Vernieuwde Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen
Tijdens deze lezing wordt er aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen,
recente kennis en vernieuwende praktijken op het gebied van het voorkomen
van huisuitzettingen.
- Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk?
Catelijne Akkermans is verbonden aan Stichting Eropaf!. Ze is één van de auteurs
van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen, waarvan de tweede, herziene druk
in 2018 verscheen.
Schouders Eronder: samenwerken aan een betere schuldhulpverlening
voor burgers
Wat zijn de ontwikkelingen in het landelijke programma geweest afgelopen
periode en wat zijn de resultaten?
Christophe Geuskens, programmamanager Schouders Eronder

MIDDAGPROGRAMMA (13.40 TOT 16.00 UUR)
Ophaalronde World Café
Dit is uw kans om een onderwerp uit uw werkpraktijk in te brengen en erover
te sparren met de aanwezige (ervarings)deskundigen uit de zaal! Voor de pauze
houdt u plenair een pitch en na de pauze kunt u -bij voldoende animo onder de
aanwezigen voor uw thema- in gesprek over de door u ingebrachte onderwerpen.
Heeft u zelf geen onderwerpen om in te brengen? Geen punt: u kunt ook
deelnemen aan de gespreksgroep van Julia den Hartogh of Igor van Laere.
Pitchers
Julia den Hartogh, voorzitter BPBI: wat is het verschil tussen een private
beschermingsbewindvoerder, schuldhulp en WSNP? Ook zal Julia meer vertellen
over het wetsvoorstel om een adviesrecht te introduceren voor gemeenten bij
beschermingsbewind.
Igor van Laere, sociaal geneeskundige, oprichter en voorzitter Nederlandse Straatdokters
Groep: waarom het belangrijk is dat wijkteams kennis hebben van het reilen en
zeilen van de maatschappelijke opvang en de sociaal medische zorg die al dan niet
geboden wordt; een pleidooi voor meer medische aandacht voor diagnostiek van
de onderliggende problematiek!

U kunt kiezen uit sessie A of B.
Wat is de invloed van financiële stress op gedrag?
- Wat betekent geldgebrek psychologisch voor mensen?
- Welke interventies zijn effectief om mensen te helpen zich financieel gezonder
te gedragen?
- Wat kan je zelf al doen?
Wilco van Dijk, Bijzonder Hoogleraar psychologische determinanten van
economisch keuzegedrag

U ontmoet: hulpverleners, beleidsmakers en management van: woningcorporaties,
gemeenten, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang,
GGZ-instellingen en deurwaarders- en incassobureaus.

A. Route 020: nieuwe inzichten in de schuldhulpverlening
Else de Wit, bestuurder CentraM
B. Een persoonlijke en preventieve aanpak ter voorkoming van huisuitzetting
Martine Klaucke, manager wonen en Henk Dijk, coördinator incasso Centrada Wonen
Lelystad
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Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl
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