Programma
Inloop: 9.30 uur - 10.00 uur

Voor wie?
(woon)begeleiders
maatschappelijke opvang,
beschermd wonen,
vrouwenopvang

Doel:
✓ Begeleiders meer kennis
laten opdoen over de
impact van schulden en
goede bejegening hierbij.
✓ Financiële problematiek
bij cliënten sneller
herkennen.
✓Basiskennis beschikbaar
maken voor alle opvanginstellingen en handvatten
bieden voor in de praktijk.
✓ Begeleiders meer kennis
laten opdoen op het gebied
van financiën.

Welkom, inleiding:
Karen van Brunschot, Projectleider Federatie Opvang
Impact schuldenproblemen en relatie met andere leefgebieden
Tamara Madern/Nadja Jungmann, Hogeschool Utrecht
• Uitleg gevolgen langdurige stress in relatie tot financiële problemen.
• Het gesprek aangaan over financiën: hoe doe je dat?
• Stress-sensitieve dienstverlening als aanpak
Kwetsbare doelgroepen
Annelies Jacobs, team Geld Stichting Lezen en Schrijven
• De relatie tussen laaggeletterdheid/kwetsbare doelgroepen en financiële
problematiek
• Aanbod van Stichting lezen en schrijven “Voor ’t zelfde geld”.
Financiële educatie: theorie en perspectief
André Moerman, Schuldinfo.nl
• Visie op het belang van enige financiële kennis als
begeleider/hulpverlener.
• Financiële successen: Wat je als begeleider kan doen om snel financiële
successen te behalen en waarom het goed is voor de werkrelatie.
• Wat zijn de eerste financiële taken die begeleiders snel moeten/kunnen
oppakken
Financiële educatie: “praktijkhandvatten” en casuïstiek
Marthe Riemeijer, Project financiële zelfredzaamheid Federatie Opvang / De
Tussenvoorziening
• Interactief aan de slag met financiën:
Het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven: budgetplaatje
wordt uitgelegd en de deelnemers krijgen op papier een casus waaruit ze
het budgetplaatje moeten invullen. Daarna moeten ze beoordelen of het
budgetplaatje in orde is. Zijn de toeslagen aangevraagd? Zijn er onnodige
abonnementen? Is er een aanvullende verzekering mogelijk?
Misschien meer dan één casus behandelen.
• Overdracht naar financieel specialist: wanneer doe je dat en waarom het
belangrijk is om betrokken te blijven bij de financiën (en mee te gaan naar
de gesprekken).
• Inschatting maken of deze cliënt doorverwezen moet worden naar
schuldhulpverlening of bewindvoering.
Afsluiting: 17.00 uur

