Factsheet project ‘Samen Verder’
Doel:

De samenwerking tussen gemeenten en
beschermingsbewindvoerders te bevorderen en/of te
verbeteren door het opstellen van en committeren aan
een convenant.

Doelgroep:

Vertegenwoordigers van gemeenten (beleidsmakers & managers), bewindvoerders
en professionele vermogensbeheerders.

Looptijd:

2 jaar, augustus 2015-augustus 2017

Tijdsinvestering*:

Teamlid regiogroep
November 2015: +/- 3 uur (excl .reistijd), bespreken cases, informatie verzamelen
Teamlid werkgroep:
Voorjaar 2016: +/- 6 uur (excl .reistijd), verwerken input naar aanzet convenant
Voorjaar 2017: +/- 3 uur (excl. reistijd), verwerken input pilot in definitief
convenant
Deelnemer pilot:
Nader te bepalen. Informatie volgt in regiobijeenkomst. Pilot loopt in de periode
mei 2016 – maart 2017.
Overig: Mei 2017: +/- 3 uur eindbijeenkomst met o.a. ondertekening convenant
*Aanpassingen gedurende het project zijn mogelijk

Globaal
verloop
project:

- De regiogroepen komen samen en leveren input.
- Resultaten worden uitgewerkt en gedeeld met betrokkenen.
- Tijdens de werkbijeenkomsten worden de bevindingen uitgewerkt tot een concept
convenant. Dit concept wordt gedeeld met alle betrokkenen/deelnemers.
- Middels diverse pilots wordt het concept convenant getoetst in de praktijk.
- Na afronding van de pilots worden de ervaringen verwerkt. Dit resulteert in een
definitief concept convenant.
- De stuurgroep accordeert, een juridische check volgt.
- Alle betrokken partijen worden uitgenodigd voor een feestelijke eindbijeenkomst
waarbij het convenant door zoveel mogelijk partijen ondertekend wordt.
Als deelnemer kunt u dus invloed uitoefenen op de aandachtsgebieden die (volgens u) aan
bod moeten komen.

Oorsprong:

Door toenemende signalen over stroef verlopende contacten tussen
bewindvoerders en gemeenten en de nadelige gevolgen daarvan voor de onder
bewind gestelde rechthebbenden besloot de BPBI in 2015 een subsidieaanvraag te
doen in het kader van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame
bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Deze
werd in juli 2015 door het Ministerie van SZW toegekend.
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