Workshop ketensamenwerking: wie doet wat en voor wie?
Ochtend: 9.30u – 13.00u (of een middag van 13.30u – 17.00u)

Doel
Bijdragen aan een goede afstemming en samenwerking in de keten van organisaties die betrokken
zijn bij de ondersteuning en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid in een gemeente en/of
regio.

Achtergrond
Naast het ondersteunen van mensen met problematische schulden valt onder de ‘integrale schuldhulpverlening’ ook: het aanpakken van de oorzaken en aan de slag gaan met preventie, vroegsignalering en nazorg.
In het hele traject zijn beroepskrachten en vrijwilligers actief voor verschillende doelgroepen. Dit
gebeurt vanuit verschillende organisaties: welzijnsorganisaties, instellingen voor Maatschappelijke
Dienstverlening, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke organisaties.
Zowel bij gemeenten als bij de lokale organisaties is behoefte het gesprek aan te gaan met partners in
de keten en samen te onderzoeken ‘wie wat doet, voor wie, waarom en hoe’. Om daardoor de samenwerking tussen organisaties en die tussen formeel (beroepskrachten) en informeel (vrijwilligers) te
verbeteren.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?





Beleidsambtenaren bij de gemeente/in de regio, die zich met het sociaal domein, armoede,
preventie en/of schuldenproblematiek bezighouden
Coördinatoren en managers bij lokale organisaties die ook vrijwilligers inzetten bij het stimuleren
en vergroten van financiële zelfredzaamheid
Andere lokale ketenpartners (denk aan: afdelingen schuldhulpverlening, bewindvoerders, mantelzorgorganisaties, woningbouwcorporaties en geïnteresseerden/betrokkenen uit het bedrijfsleven
en van kerkelijke organisaties)
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

Programma
9:30 – 10:00

Inloop deelnemers

10:00 – 10:30

Introductie van thema (spreker LSTA)
- Landelijk beeld Thuisadministratie (a.d.h.v. rapport)
- Lokale situatie van vroegsignalering t/m nazorg geschetst in ‘kleurenpalet’
(n.a.v. vragenlijst / zie “Wat vragen wij?”)

10:30 – 12:00

In gemixte groepen, onder leiding van experts, aan de slag met het kleurenpalet en bespreken:
- Welke overlap is er in de ondersteuning en welke witte vlekken zijn er?
- Tegen welke grenzen lopen organisaties en deelnemers aan?
- Wat kan informeel en wat moet formeel?

12:00 – 13:00

Afsluiting:
- Groepspresentaties
- Vervolgstappen bespreken

Wat bieden we?
In deze workshop treedt het LSTA op als onafhankelijke partij tussen betrokkenen, brengt landelijke
kennis en expertise in en schetst het lokale kleurenpalet.
Tijdens deze bijeenkomst verzorgt het LSTA de presentaties en begeleidt de uitwisseling in de
groepen.

Wat vragen we?
Aan de deelnemers vragen we voorafgaand aan de bijeenkomst een vragenlijst in te vullen.
De antwoorden en (eventueel) verdiepende gesprekken leiden tot het lokale kleurenpalet.
We vragen een geschikte ruimte met beamer en flap-over, koffie- en theevoorziening en eventuele
lunch of borrel.
Neem contact op met het LSTA om de mogelijkheden in uw gemeente en/of regio te bespreken.
Mail naar AnneMieke Sprenger en/of Jansje van Middendorp, a.sprenger@maagdenhuis.nl,
j.vanmiddendorp@maagdenhuis.nl, of bel naar 020-4205945.

