Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders, mentoren en
curatoren in
Kijk op de website voor data en aanmelden!
Nieuw per 2019
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.
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.
Training effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (hele
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. Om deze
te kunnen volgen is het nodig dat je eerder de halve dag complexe gespreksvoering hebt
gevolgd.
Workshop complexe gespreksvoering (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil
Het gaat hier om complexe gesprektechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van
de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen
worden. Als vervolg bieden wij de training effectief communiceren met klanten met een licht
verstandelijke beperking aan.
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.
Alles over schuldhulpverlening en WSNP (1 dag, 6 PE) door Maarten Bergman
We nemen u mee in de schuldhulpverlening en de WSNP. Hoe loopt dit en wat is er de
afgelopen periode gewijzigd. Wat gaat er nog veranderen?

Training werken aan financiële zelfredzaamheid (1 dag, 6 PE) door Evelyn Kessels
Iemand financieel gezond maken? Hoe zorg je ervoor dat mensen financieel zelfredzaam
worden, zodat ze na sanering van de schulden, met nieuw gedrag geen nieuwe schulden
meer aan gaan?
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 moet je echter dit wel weten als je voor je klant extra
ondersteuning wilt regelen of alleen al vanwege je eigen kosten bewindvoering. 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?
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
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.
Huurrecht (halve dag, 3PE) Door Thijs van Lierop
Het programma omvat naast algemene verbintenisrechtelijke aspecten een bespreking van
de algemene bepalingen van het huurrecht, de verplichtingen van de verhuurder en de
huurder, alsook de mogelijkheden (waaronder de opzeggingsgronden) om de huur van
woonruimte te beëindigen. De nadruk zal worden gelegd op de huur van woonruimte.
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.
De (nieuwe) beslagvrije voet (halve dag, 3PE) Door Thijs van Lierop
Omdat de regels ingewikkeld blijven hebben wij een aparte opleiding van een halve dag die
alleen gaat over de beslagvrije voet. Uiteraard komen de nieuwe regels aan bod.

Training omgaan met weerstand en agressie (1 dag, 6 PE) Door Kim de Lange en acteur.
Ervaart u ook wel eens weerstand bij uw klanten? Belemmert dit soms het dagelijks werk? Of
wilt u gewoon weten of het beter kan? Deze en andere vragen worden met u besproken
zodat u beter toegerust bent wanneer een (telefonisch) gesprek eens wat minder goed
verloopt of u zelfs te maken krijgt met agressie.
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

