4e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 4e Landelijke Studiedag ‘Voorkomen van Huisuitzetting’ vindt plaats op dinsdag 15 november
2016 in Aristo Utrecht. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 295,00 p.p. (excl. BTW).
Accreditatie
Aangevraagd voor maatschappelijk werkers. Voor accreditatie van andere beroepsgroepen kunt u
een verzoek bij ons indienen.
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*
Het annuleren van uw aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot twee
weken voorafgaand aan de studiedag brengen wij € 50,00 aan administratiekosten per deelnemer
in rekening. Als u binnen twee weken voor de bijeenkomst annuleert, berekenen wij het volledige
bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom.
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
- Kwaliteit in de Langdurende zorg, 27 september
- LVB en Verslaving, 5 oktober
- Privacy en gegevens delen, 8 november
- Zorg en Dwang, 9 november
- Verwacht: LVB in de Strafrechtsketen, LVB Zorgmijders en OGGZ
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jacqueline van Wieringen | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
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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

15 november 2016
Aristo Utrecht
Actuele bijeenkomst met aandacht voor:
■ Knelpunten en oplossingen
■ Privacy bij gegevensuitwisseling
■	Blijvende gedragsverandering
schuldenaren
■	Creatieve oplossingen van
schuldenproblematiek

Achtergrond
De meest voorkomende oorzaak van huisuitzetting is huurachterstand (schuldenproblematiek).
Een andere oorzaak is overlast (psychische kwetsbaarheid). In beide gevallen kan door goede
samenwerking en tijdige signalering en interventie huisuitzetting worden voorkomen. Op deze
4e studiedag over huisuitzetting brengen we veel voorkomende knelpunten hierbij in kaart en
kijken aan de hand van inspirerende voorbeelden naar oplossingen. Denk hierbij aan: privacy en
gegevens delen, bemoeizorg, gedragsverandering en afstemming van trajecten.
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
Opening door de dagvoorzitter
- Toelichting programma, inventarisatie verwachtingen
Nathalie Boerebach, Aedes Wonen en Leefomgeving

10.10 uur
Recente onderzoeksresultaten
		Profielschets van huurders met een dreigende huisuitzetting en voorspellende
factoren voor aanhoudende schulden en een ontruimingsvonnis
		
Linda van den Dries, wetenschappelijk onderzoeker Impuls - Onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg Radboudumc
10.25 uur
Een nieuwe benadering van schuldhulpverlening
		Het landschap van de schuldhulpverlening is (te) complex. De belangen en
werkwijzen van gemeenten, schuldeisers en hulpverlening sluiten te weinig aan.
Daarnaast zou het uitgangspunt het menselijk gedrag moeten zijn. Waar liggen de
knelpunten nou precies en hoe kunnen gemeentelijke procedures beter aansluiten op
hulpverleningsprocessen?
		
Vivian den Hartogh, senior onderzoeker, lectoraat schulden en incasso Hogeschool
Utrecht
10.50 uur

Vragen

11.00 uur

Ochtendpauze

11.25 uur
Privacy en gegevens delen: belemmering of gezonde grenzen?
		Het omgaan met privacy en gegevens delen is een heikel punt bij de samenwerking
rond schuldhulpverlening en andere problematiek ter voorkoming van huisuitzetting.
Hoe kun je optimaal samenwerken zonder de grenzen van de wet- en regelgeving uit
het oog te verliezen?
		
Léon Sonnenschein, deskundige op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling
11.50 uur

Vragen

12.00 uur

Interview met ervaringsdeskundige

12.15 uur
Discussie: hoe benutten we elkaars kennis en expertise optimaal?
		
Nieuwe rol gemeenten en sociale wijkteams
		Juiste aanpak: gedrag veranderen versus nieuwe kans geven, pressie of coachen?
		Panelleden:
		
- Minco Dermois, gerechtsdeurwaarder Jongerius Huurdesk
		
- Gerard Neeleman, afdelingshoofd Kredietbank Rotterdam
		
- Charles Verwimp, Viveste Houten
		
- Larissa Wladimiroff Gemeente Amsterdam
12.50 uur

Lunchpauze

		

Middagprogramma met keuzesessies

13.45 uur

Ronde 1, keuze uit A en B

Sessie A
Gedragsverandering
		
Waarom is het moeilijk voor mensen om op eigen kracht uit schulden te raken?
		Wat weten we van duurzame beïnvloeding van gedrag?
		En van de effectiviteit van interventies? Bijdrage over de factor menselijk
gedrag en de inzichten die dit geeft over een juiste aanpak.
		
Jorien van der Laan, lectoraat armoede en participatie Hogeschool van
Amsterdam
		
Sessie B
Pilot Vroegsignalering regio Utrecht
		Bij huurachterstanden niet wachten totdat de huurder beseft dat hij in actie
moet komen, maar zo vroeg mogelijk erop af. Confronteren en de weg wijzen
naar hulp. Dit voorkomt grotere problemen en oplopende kosten bij huurders
en corporaties. Ervaringen, resultaten, leermomenten en werkzame principes
uit de praktijk.
		Charles Verwimp, manager wonen en Sophia Mulder, medewerker incasso
Viveste (Houten)
14.45 uur

Korte pauze en sessiewisseling

15.00 uur

Ronde 2, keuze uit C en D

Sessie C
Verwarde personen en bemoeizorg
		Volgens de Aedes Corporatiemonitor (december 2015) heeft het merendeel
van de woningcorporaties slechts gedeeltelijk zicht op het aantal huurders met
een GGZ-achtergrond. Ondertussen neemt deze doelgroep toe. Wat kunt u als
woningcorporatie of ketenpartner doen? Mogelijkheid tot inbreng casuïstiek.
		
Francis Saathof, bureau Woontalent
Sessie D
Creatieve oplossingen om huisuitzetting te voorkomen
		Het Instituut voor Publieke Waarden is van mening dat er veel logische en
kostenbesparende alternatieven voor huisuitzetting te bedenken zijn. Zoals
tegenprestaties, tijdelijke overdracht van financiële regie, huren onder
aanvullende voorwaarden. Zij gaan hierover met u in gesprek.
		
Eelke Blokker, Instituut voor Publieke Waarden
16.00 uur

Einde programma, borrel

