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Persoonlijk abonneren op onze nieuwsbrief? Stuur een mailbericht naar jreinders@welzijnsgroep.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven voor de vrijwilligers en
relaties van het samenwerkingsverband SchuldHulpMaatje
Kerkrade. De vier organisaties beschikken gezamenlijk over
50 vrijwilligers die per jaar meer dan 200 cliënten ondersteunen.

SCHOLING
Afgelopen maand hebben drie opleidingsdagen plaatsgevonden waarbij een nieuwe groep vrijwilligers geschoold
werden door een docent van SchuldHulpMaatje.
Voorafgaand aan de opleiding hebben de deelnemers de
zogenaamde pré-learning doorlopen. Deze kon eenvoudig thuis via een landelijke website gevolgd worden en
bevatte veel videomateriaal. Ook de vervolgtrainingen
vinden online plaats. Deze zijn voor de vrijwilligers met
een SHM-certificaat verplicht. Hou uw mailbox in de gaten
voor de uitnodigingen.

THEMABIJEENKOMSTEN 2016
Naast de basisopleiding organiseert het samenwerkingsverband een heel scala aan themabijeenkomsten. Deze
zijn bedoeld om de actuele kennis van de vrijwilligers up
to date te houden. Afgelopen maand betroffen dit
budgetbeheer, bewindvoering (beide uitgevoerd door de
Kredietbank), vroegsignalering, kindpakket en bronheffing. Op het programma staan nog de participatiewet;
samenloop van zorg en schulden; CAK / PGB, belastingzaken, gedrag van cliënten en gesprekstechnieken. De
vrijwilligers zullen via hun coördinatoren tijdig geïnformeerd worden over de aanmeldmogelijkheden. Deelname
is niet verplicht maar wordt wel ten sterkste aangeraden.

KLIJNSMA LANCEERT DIGITALE HULP VOOR
BEREKENEN BESLAGVRIJE VOET
Mensen met schulden kunnen makkelijker berekenen op
welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden
belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat
er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar
mogen deurwaarders niet aankomen.
Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld.

Er zijn veel gegevens voor nodig die mensen zelf moeten
aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije
voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan er toe leiden
dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om
van te leven.
Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Jetta
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van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de
wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen
hebben.
Om mensen te helpen, die nu nog te maken hebben met
de ingewikkelde beslagvrije voet, is er sinds kort een
webtool: www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze digitale hulp
moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de
manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Door de
webtool zien zij dat de hoogte van de beslagvrije voet
sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is. Bij de tool
is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige
manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.
WEBSITE SHM PARKSTAD GROEIT
In de afgelopen maand is flink gewerkt aan de uitbreiding
van onze website www.shmparkstad.nl. Op dit moment is
het aanvraagformulier voor hulp de
belangrijkste functie.
Binnen enkele
weken kunnen
mensen, die zich als
vrijwilliger willen
inzetten, hier terecht
voor informatie en inschrijving. Daarnaast zal de website
barstensvol komen te staan met informatie over
schuldhulpverlening en wat je kunt doen om van kwaad
tot erger te voorkomen. Ook de nieuwsberichten vanuit
Kerkrade en Heerlen zullen niet ontbreken.
NB
Voor het bijhouden van al dit moois zoeken wij nog
webredacteuren. Dus mensen die thuis zijn in financiële
administratie en gevoel hebben voor taal. Interesse? Je
ontvangt gratis een opleiding. Stuur een verzoek naar
jreinders@welzijnsgroep.nl.
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