Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders, mentoren en
curatoren in voorjaar 2020. We bieden 16 verschillende opleidingen en
trainingen aan.
Kijk op de website voor data en aanmelden!
NIEUW: Bewindvoering en strafrecht (5PE) door Kim Kusters en Valentijn Raats
De cursus is praktijkgericht en op maat gemaakt. Bewindvoerders worden tijdens het
uitoefenen van hun beroep regelmatig geconfronteerd met de gevolgen en gedragingen
van hun cliënten. Wanneer de gedraging een strafrechtelijk karakter heeft kan dat
gevolgen hebben voor de voortgang van het beschermingsbewind en/of
schuldsaneringstraject.
NIEUW: Helder en duidelijk schrijven (6 PE) door Eefje Kuil
Aan het eind van de dag ben je in staat om heldere teksten te schrijven die begrijpelijk zijn
voor de doelgroep waarmee je werkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met laaggeletterdheid
en/of een licht verstandelijke beperking. Er wordt veel geoefend, ook met eigen voorbeelden
uit je eigen praktijk.
NIEUW: Opleiding curatele en mentorschap (8PE) door Saskia van Boles
Als je curator of mentor wilt worden moet je weer net andere dingen weten dan een
bewindvoerder. In een dag ben je in staat om goed te begrijpen hoe curatele/ mentorschap
werkt, waar je aan moet voldoen en waar je rekening mee moet houden in de praktijk. Er
worden veel praktijkvoorbeelden gebruikt in de les.
NIEUW: Dwang in de zorg (3PE) door Saskia van Boles
In een halve dag helemaal op de hoogte van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet
verplichte ggz (Wvgzz). Uiteraard worden er voorbeelden uitgewerkt zodat het een
combinatie is van theorie en praktijk.
NIEUW (als open inschrijving): Training weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag
(hele dag, 6 PE) door Eefje Kuil
Ervaar je ook wel eens weerstand bij je klanten? Belemmert dit soms het dagelijks werk? Of
wil je gewoon weten of het beter kan? Deze en andere vragen worden met je geoefend in een
kleine groep (max 8 deelnemers) zodat je beter toegerust bent wanneer een (telefonisch)
gesprek eens wat minder goed verloopt of je zelfs te maken krijgt met grensoverschrijdend
gedrag zoals agressie. Er is geen extra trainingsacteur, Eefje neemt beide rollen op zich en dit
werkt veel prettiger.

Vernieuwde inhoud. Alles over schuldhulpverlening en WSNP (1 dag, 6 PE) door Fokke van
der Meulen
We nemen je mee in de schuldhulpverlening en de WSNP. Hoe loopt dit en wat is er de
afgelopen periode gewijzigd. Ook komen de wettelijke mogelijkheden van de client en
schuldhulpverlener aan bod, evenals bijzondere schuldeisers. De opleiding is per 2020 geheel
vernieuwd en wordt gegeven door een nieuwe docent.
Belastingen algemeen (halve dag, 3 PE) door Bart van Miert
In een dagdeel praat Bart van Miert je helemaal bij over de algemene regels van de
Belastingdienst, zoals het doen van aangiften, heffingskortingen, toeslagen en alle
actualiteiten hieromtrent. Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen.
Belastingen specifiek (halve dag, 3 PE) door Bart van Miert
In de middag gaat de docent in op invorderen, kwijtschelding, beslag en verrekenen door de
Belastingdienst en wat je hier mee/ tegen kan doen. Bart geeft voorbeelden en
aandachtspunten mee zodat je deze kan gebruiken in je dagelijks werk.
Training effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (LVB)
(1 dag, 6 PE) door Eefje Kuil
Eefje geeft handvatten om gericht en op maat te leren omgaan met gedragingen van klanten
waarbij je leert de problematiek te signaleren middels heldere voorbeelden. Daarbij leer je de
gesprekstechnieken in te zetten voor klanten met een licht verstandelijke beperking. Dit in
een kleine groep van maximaal 8 deelnemers.
Alles over de actuele sociale zekerheid (1 dag, 6 PE) door Mark Cornelissen
Alle belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid die voor uw organisatie van belang zijn
komen aan bod. Na deze dag weet u of uw medewerkers alle recente wijzigingen van de
afgelopen jaren. Ook gunnen wij u een vooruitblik op wat er allemaal nog aan komt.
Alles over de algemene en bijzondere bijstand (Participatiewet) (1 dag, 6 PE)
door Mark Cornelissen
Altijd al meer willen weten over bijstand en bijzondere bijstand? Kom dan naar de opleiding
die je in 1 dag meeneemt in de Participatiewet en bijzondere bijstand. Op het eind van de dag
ken je de wet beter en zijn je vragen beantwoord.
Bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en minimaregelingen (halve dag, 3 PE)
door Mark Cornelissen
De regels van de bijzondere bijstand en andere gemeentelijke regelingen zijn soms best
ingewikkeld. Als bewindvoerder/curator moet je dit wel weten als je voor je klant extra
ondersteuning wilt regelen of alleen al vanwege je eigen kostenvergoeding. We gaan
uitgebreid in op de regels van de bijzondere bijstand.

Privacy en bewindvoering, mentoren en curatoren (halve dag, 3PE) door Mark Cornelissen
Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. We registreren,
verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal? Waar moet je op letten? Doe je
het wel goed?
Alles over beslag en executierecht (halve dag, 3 PE) Door Thijs van Lierop
In een halve dag op de hoogte van de meest belangrijke zaken van beslag en executierecht.
Ook kunt eigen vragen voorleggen. Inclusief syllabus.
Jurisprudentie beschermingsbewind (halve dag, 3 PE) Door Thijs van Lierop
De laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie van uw vak als
bewindvoerder/curator worden met u doorgenomen door de docent. De docent maakt de
koppeling van de uitspraak naar de betekenis voor de praktijk. Speciale aandacht voor
verantwoordelijkheid van de bewindvoerder en aansprakelijkheid.
WMO/ Wlz/ Jeugdzorg en PGB (halve dag, 3PE) Door Hans van Rooij
Hoe werkt de zorg in Nederland. Wat doet de gemeente n hoe werkt dat? Wat zijn de
wijzigingen en actualiteiten van afgelopen jaar. Hoe werkt de PGB. Wat zijn knelpunten, de
overeenkomsten en verschillen. Want het is nog steeds erg ingewikkeld. De docent is zeer
deskundig en praat u helemaal bij.
Incompany? Bij u op locatie!
Alle genoemde opleidingen en trainingen in dit overzicht kunnen ook in company uitgevoerd
worden. Op die manier geeft u iedereen in uw team de mogelijkheid om deel te nemen en
scheelt dit reistijd en kosten. Ook andere opleidingen, trainingen of onderwerpen kunnen
door ons worden verzorgd. Wij vragen hiervoor dan de accreditatie aan bij de BPBI.
Meer informatie? Bel ons op 06.43022961 of mail ons op info@dewijsmaker.nl

PE punten/ accreditatie
Alle opleidingen zijn door de accreditatiecommissie van de BPBI positief beoordeeld. Je
vindt het overzicht op de website van de BPBI, klik hier.

De opleidingen en trainingen voldoen ook aan de aanvullende eisen van de NBPB, de uren
tellen mee voor gecertificeerde studie-uren. Voor meer info zie de website van NBPB.
Alle opleidingen en trainingen zijn (afhankelijk van de functie) geaccrediteerd als
scholingsactiviteit door de VeWeVe volgens artikel 6.7 Kwaliteitsprotocol 2019.
Alle opleidingen en trainingen zijn door de NBWV geaccrediteerd.
Zie ook de eigen branchevereniging voor de exacte kwaliteitseisen.

