RECHTENDETECTIE & MAXIMAAL SAMENWERKEN
BINNEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

REGIONALE TREFDAGEN MAART 2019
Als vervolg op de provinciale trefdag rond collectieve schuldenregeling in 2017, organiseren de
3 West-Vlaamse samenwerkingsverbanden BudgetInZicht (BIZ) 3 regionale trefdagen met
vorming en casusbespreking als hoofdingrediënten.

VOOR WIE?
 Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen die actief zijn als schuldbemiddelaar in WestVlaanderen en de betrokken arbeidsrechters
 Budget- & schuldhulpverleners en juristen werkzaam binnen OCMW, CAW of regionale
samenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen

WAAR & WANNEER?
Deze ééndaagse opleiding wordt 3 maal georganiseerd in West-Vlaanderen, telkens met hetzelfde
programma. U kan kiezen voor de datum en locatie die u het beste schikt:
 Dinsdag 12 maart 2019 in Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
 Dinsdag 19 maart 2019 in Heilige Familie, Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper
 Dinsdag 26 maart 2019 in CAW Noord-West-Vlaanderen, Ruddershove 4 en 8, 8000 Brugge

WAT STAAT OP HET PROGRAMMA?
 8u30 tot 9u00: Onthaal
 9u00 tot 9u15: Welkom & introductie op de dag
 9u15 tot 12u00: Vorming rond rechtenverkenning binnen CSR
> door Ria Vandaele, coördinator sociale zaken in OCMW Ledegem & lesgeefster bij
VVSG, VONK, Syntra West en Escala
> elke deelnemer ontvangt als cursusmateriaal de nieuwste versie (december ‘18) van Ria
haar boek ‘Wegwijzer naar een integrale hulpverlening – een gids doorheen de sociale rechten’
 12u00 tot 12u30: Voorstelling nieuw draaiboek ‘Maximaal samenwerken met oog
op kwaliteit & efficiëntie binnen CSR’
> dit werkinstrument is uitgewerkt door de regionale werkgroepen CSR o.l.v. BIZ
 12u30 tot 13u15: Netwerklunch
 13u30 tot 16u: Dialoog & uitwisseling o.b.v. het draaiboek en een bijhorende casus
> o.l.v. externe moderatoren actief als lesgever rond budget- & schuldhulpverlening binnen
SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw
 16u tot 17u00: Receptie

KOSTPRIJS & HOE INSCHRIJVEN?
De deelnameprijs aan deze dag bedraagt 90 euro inclusief cursusmateriaal (kopies en het boek van
Ria Vandaele), catering en omkadering gedurende de hele dag.
Inschrijven voor de trefdag naar keuze is mogelijk t.e.m. 28 februari 2019 via dit formulier. Na deze
datum is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Gelieve de gevraagde bijdrage over te schrijven op het
rekeningnummer van CAW Zuid-West-Vlaanderen BE11 3850 5964 3848 met vermelding van
“Trefdag CSR + locatie (Kortrijk OF Ieper OF Brugge) + uw naam”. Indien u voor meerdere
personen overschrijft, gelieve dit dan duidelijk te vermelden.
Belangrijk voor advocaat-schuldbemiddelaars: de Orde van de Vlaamse Balies kent 6 nietjuridische vormingspunten toe aan deze opleidingsdag.

VRAGEN OF MEER INFO GEWENST?
Neem contact op met de BIZ-medewerker in uw regio:


Regio Brugge-Oostende: BIZ Noord-West-Vlaanderen
 info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be



Regio Westhoek-Roeselare-Izegem-Tielt: BIZ Centraal-West-Vlaanderen
 biz@cawcentraalwestvlaanderen.be



Regio Kortrijk-Menen-Waregem: BIZ Zuid-West-Vlaanderen
 jorien.biesbrouck@welzijn13.be

