
  Uitnodiging Vorming: ‘Uitstroom en afbouw van dossier in 
de schuldhulpverlening’

Olv Erwin De Bisscop
Korzybski instituut VZW

Met deze vorming zet BudgetInzicht in op de vraag van het netwerk naar een algemene 
vorming rond visie, nuttige tools en individuele coaching. Zodoende hiermee aan de slag te 
kunnen gaan in de praktijk. 

De vorming, bestaat uit 2 sessies en wordt gegeven door de heer Erwin De Bisscop van 
het Korzybski Instituut.  

Vooreerst staan we stil bij de reeds aangeleerde tools, de aanwezige kennis en inzichten van 
de deelnemers betreffende een visie mbt afbouw- en uitstroom uit de schuldhulpverlening. 
We toetsen af wat er al dan niet wordt toegepast in de praktijk en wat de moeilijkheden 
precies zijn om deze te implementeren op de specifieke dienst.

Daarnaast bekijken we hoe een oplossingsgericht, cognitief, systemisch model nuttig 
kan zijn in het gemakkelijker bereiken van de vooraf gemaakte doelstellingen voor de 
personeelsleden en hoe deze nog beter kunnen ondersteund worden. 

Deze vorming is voornamelijk bedoeld voor de teamverantwoordelijken uit de budget- en 
schuldhulpverlening van het OCMW en CAW uit de regio Noord-West-Vlaanderen.

Naast de algemene vorming, zal de heer Erwin De Bisscop ook de nodige info geven over 
mogelijke individuele coachingtrajecten om de tijdens de algemene vorming besproken tools, 
inzichten en kennis per dienst door te nemen en op te volgen, specifiek op maat van elke 
dienst afzonderlijk. 

Praktisch:

Wanneer donderdag 28 november 2019 | 9u30 tot 12u30  
donderdag 16 januari  2020 | 9u30 tot 12u30 

Waar CAW | Ruddershove 8 8000 Brugge | 
Kostprijs 50 € |  BIZ Noord-West-Vlaanderen BE73 0682 4768 3160  GKCCBEBB

met vermelding: ‘vorming uitstroom + naam deelnemer + dienst’
Doelgroep Teamverantwoordelijken uit de budget- en schuldhulpverlening van het

 OCMW en CAW uit de regio Noord-West-Vlaanderen
Inschrijven inschrijven kan tot 31 september 2019 via volgende link 
Meer info? info@ budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be 

https://forms.gle/LndvQCP76SBR7e1k7

