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1      Kennismaken met de basistraining Helpen in de thuisadministratie 

        door Ineke Jochemsen, Trainer en financieel coach, Nibud 

Ineke Jochemsen vertelt u alles wat u moet weten over deze  populaire training. De training bestaat uit negen online 

lessen, die u thuis kunt volgen, plus twee bijeenkomsten waarin een deskundige trainer de vaardigheden oefent.  

2      Werken met het geldplan Kom uit de geldzorgen (VOL in ronde 1] 

        door Natasja Popma, Trainer en financieel coach, Nibud  

Deze praktische workshop start met de Quick Scan, die direct duidelijk maakt of doorverwijzing naar schuldhulpverlening 

gewenst is. Aan de hand van casuïstiek werkt u met het geldplan Kom uit de geldzorgen dat is ontwikkeld door Startpunt 

Geldzaken van het Nibud. 

3      Voor even arm  

       door Micha Aarts en Pauline Mulder,  Trainers en financieel coaches, Nibud 

U kruipt even in de huid van een persoon met geldproblemen: Belt een schuldeiser. Tegelijkertijd gaat de bel: deurwaarder 

komt langs. Oh, onverwachte rekening. Mijn kinderen hebben nieuwe kleding nodig! Welke druk en stress brengt dit met 

zich mee? In deze praktijkgericht workshop kunt u dit aan den lijve ervaren. 

 

 



 
 

4      Werken met het nieuwe geldplan Rondkomen met kinderen 

       door Bas Schuurmans, Projectleider Startpunt Geldzaken, Nibud   

Ouders hebben niet altijd geld voor alles wat kinderen nodig hebben. Daarom zijn er regelingen, om kinderen te kunnen 

laten sporten, hun verjaardag te vieren of voor kleding. Dit geldplan geeft u handvatten om regelingen met ouders te 

bespreken en aan te vragen. Ook helpt  het geldplan stress, eenzaamheid of schaamte bespreekbaar te maken. 

5      Gedrag veranderen door bewuste communicatie   (VOL in alle rondes] 

        door Robert Westphal, Trainer en financieel coach, Nibud  

In deze workshop oefent u hoe u door middel van uw eigen gedrag de ander kunt beïnvloeden. 

Let op: deze workshop kan alleen in ronde 1 en 2 gekozen worden. 

6      De psychologie van nooit genoeg (VOL in alle rondes] 

       door Gerjoke Wilmink, Directeur, Nibud  

Wat wij genoeg vinden wordt vaak beïnvloed door wat anderen hebben. Zo zijn we geneigd ons te vergelijken met anderen 

die net iets meer hebben. Hierdoor hebben we eigenlijk nooit genoeg. Ook spelen automatische processen een rol in wat 

wij genoeg vinden. Zo kunnen we denken dat iets wat duurder is automatisch beter is, maar is dat wel zo? 

Let op: deze workshop kan alleen in ronde 3 gekozen worden. 

7       Uw vragen aan de schuldhulpverlener (VOL in ronde 2 en 3] 

         door Patrick Verbaarschot, Professioneel schuldhulpverlener bij diverse gemeenten 

Wanneer verwijs je als vrijwilliger door naar de professionele schuldhulpverlening en hoe gaat dat dan? Welke 

mogelijkheden zijn er, wat is het minnelijke traject en wat is de WSNP? Stel al uw vragen aan professioneel 

schuldhulpverlener Patrick Verbaarschot of leg uw weerbarstige casus voor.  



 
 

8      Vraag maar raak aan de deurwaarder   

       door Meint Oosthof, Trainer en oud-gerechtsdeurwaarder 

Wat doet de deurwaarder allemaal voordat hij op de stoep staat? Waar komen die kosten vandaan? Valt er nog wat te 

regelen met de deurwaarder? Klopt die beslagvrijevoet wel? Stel alle vragen die u heeft aan deurwaarder Meint Oosthof 

9      Wat is bewindvoering en wanneer is het zinvol? (VOL in alle rondes] 

        door Mark Brouwer, Trainer en bewindvoerder, Nibud 

Aan de orde komen de verschillen en overeenkomsten tussen beschermingsbewind en de bewindvoering tijdens de WSNP. 

Wanneer is bewindvoering mogelijk en hoe kan dat geregeld worden? 

10     Zicht op toeslagen met online tool Bereken uw recht (VOL in alle rondes] 

         door Anna van der Schors, Wetenschappelijk medewerker, Nibud 

Heeft uw hulpvrager recht op regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, aanvullende 

bijstand en alle heffingskortingen? En welke gemeentelijke regelingen zijn er ook nog? In deze workshop maakt u kennis 

met de online tool Bereken uw recht. 

11     Samen het verschil maken voor een financieel fit Nederland (VOL in ronde 2 en 3] 

         door  Daniëlle van den Akker, Productmanager Financieren & Verzekeren, Rabobank 

Rabobank onderneemt veel activiteiten in de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland. Dit doen we 

vanuit onze coöperatieve insteek en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met andere organisaties werken 

we samen om de burgers in Nederland er financieel weer bovenop te helpen. In deze workshop vertellen we u meer over 

de initiatieven waar Rabobank bij betrokken is. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden om met Rabobank samen 

te werken en waarvoor u terecht kunt bij de lokale Rabobank. 



 
 

 

 

 

12     Zelfjeschuldenregelen.nl  (VOL in ronde 2 en 3] 

         door Gea Schonewille, Wetenschappelijk medewerker, Nibud 

Zelfjeschuldenregelen.nl helpt iedere maand 10.000 bezoekers bij het aanpakken van financiële problemen. Hoe kunt u als 

vrijwilliger de QuickScan gebruiken en welke voorbeeldbrieven helpen uw cliënt naar een oplossing? 

 

13     Hulpvragers met een eigen huis [VOL in ronde 3] 

         door Marcel Warnaar, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud 

Wat maakt dat een huishouden de hypotheek kan blijven betalen. En wat zijn de mogelijkheden als dat niet goed lukt? 

Praktische handvatten voor vrijwilligers die helpen in huishoudens waar een eigen woning is. 

14     Nieuwkomers helpen 

         door Kees Goedhart, Marketeer, Nibud 

Uw hulpvrager is nog niet zo lang in Nederland ….. Helpen met het op orde krijgen van hun financiën kan een bijzondere 

uitdaging zijn. Wat heeft hij nodig? En wat heeft u nodig? In deze workshop helpen jullie elkaar vanuit eigen ervaring bij het 

verbeteren van de hulpverlening aan vluchtelingen.  

15     Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in hand  

        door Jelle Vennik, Stichting Lezen & Schrijven 

U kent het….stapels ongeopende post. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, 

toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een 

randvoorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden. In deze workshop ziet u hoe taalscholing helpt 

en hoe u hulpvragers effectieve hulp kunt bieden door doorverwijzen of het gebruik van hulpmiddelen. 


