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Beste beleidsmedewerker, manager, bewindvoerder, geïnteresseerde,
U ontvangt dit nieuwsbericht omdat u heeft deelgenomen aan de regiobijeenkomsten van
Samen Verder en/of omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven.
Graag informeren we u over diverse ontwikkelingen rondom het project en brengen we relevante
informatie onder uw aandacht.
Regiobijeenkomsten Samen Verder
We hebben ruim 200 deelnemers mogen verwelkomen op de vijf regiobijeenkomsten, georganiseerd
in Rotterdam, Eindhoven, Houten, Zutphen en Assen. Tijdens iedere bijeenkomst ontstonden
constructieve en levendige discussies. We willen alle aanwezigen nogmaals hartelijk danken voor
hun aanwezigheid en input. Op dit moment wordt alle informatie verwerkt en zult u hier op korte
termijn een update over ontvangen.
Vervolgstappen Samen Verder
De eerstvolgende stap in het project betreft een overleg met het Ministerie van SZW, VNG en Divosa.
Vervolgens gaat een selectie van de deelnemers aan de regiobijeenkomsten begin 2016 aan de slag
om de verkregen input uit te werken tot een voorstel met werkafspraken. In de loop van 2016 staan
pilots gepland waarbij enkele beschermingsbewindvoerders en gemeenten ervaring gaan opdoen
met het werken met de voorgestelde werkafspraken. Deze ervaringen zullen worden verwerkt om
uiteindelijk te leiden tot het opstellen van het definitieve convenant.
Rapport onderbewindgestelden
In de regiobijeenkomsten is gerefereerd aan het verdiepend onderzoek naar de groep
onderbewindgestelden, welke in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
is uitgevoerd. Dit rapport is inmiddels openbaar en is als attachment bij deze mail gevoegd. Online
zijn het rapport en de brief van Staatssecretaris Klijnsma ook te vinden. Doel van het onderzoek was
om inzicht te krijgen in de groei van het aantal beschermingsbewinden, waarom
beschermingsbewind in de praktijk wordt toegepast en hoe de financiële zelfredzaamheid kan
worden bevorderd. Diverse leden van de BPBI hebben hun bijdrage geleverd aan het onderzoek en
het bestuur is onderdeel geweest van de klankbordgroep.
Relevante informatie
Op de site van Schuldinfo.nl vindt u een artikel over alternatief beschermingsbewind. Op de site van
Rechspraak.nl is een interessante uitspraak gepubliceerd in een zaak tot opheffing van bewind.
Wilt u meer informatie, heeft u opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op via
samenverder@bpbi.nl.

Hartelijke groeten,
Karen Alferink / Sabine Bison, projectmedewerkers
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