
Schulden. 
Samen oplossen.

De Nederlandse Belangenvereniging 
voor Gerechtsdeurwaarders, verkort 
genaamd DeurwaardersBelangen.Nu (*) 
is zich als geen ander bewust van het 
groeiend aantal mensen met een 
betaalachterstand en het spanningsveld
tussen schuldeiser en schuldenaar.

DeurwaardersBelangen.Nu besloot om 
die reden en ter ere van haar vijfjarig 
bestaan een Symposium te organiseren, 
waarbij de aanpak van de 
schuldenproblematiek - en de positie 
die de gerechtsdeurwaarder daarin wil 
innemen - centraal staat.

Vooral thema’s als preventie en 
vroegsignalering staan op de agenda. 
Het Symposium is toegankelijk voor 
allen die vanuit hun professie betrokken 
zijn bij de aanpak van de 
schuldenproblematiek.

Het Schuldensymposium vindt plaats op 
26 maart (inloop 09:30u, aanvang 
10:00u) op de Hogeschool Inholland, 
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam .

Het Schuldensymposium
DeurwaardersBelangen.Nu
Rotterdam, 26 maart 2020

Voor wie bestemd?

Het Symposium is bijvoorbeeld meer dan interessant voor gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverleners, incassospecialisten, bewindvoerders, 
beleidsmaker/portefeuillehouders vanuit de overheid, politici, toezichthouders, beleidsmakers, advocatuur, woningbouwverenigingen, 
vertegenwoordigers van betrokken brancheverenigingen en andere relevante maatschappelijke organisaties.

(* Meer informatie  over de  Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders  treft u aan  op  www.deurwaardersbelangen.nu.) 

De sprekers.

Alle sprekers hebben hun sporen op 
het vlak van de schuldenproblematiek 
ruimschoots verdiend.

Ieder van hen vervult een betrokken 
en actieve rol in het voorkomen of 
aanpakken van schuldproblemen.

Leren. Ontdekken. 
Aanpakken.

De dag wordt ondersteund door 
een Hackaton: gedurende de dag worden 
door studenten van de Hogeschool Inholland
de meningen en suggesties van alle 
aanwezigen verwerkt tot innovatieve 
oplossingsrichtingen. 

De oplossingsrichtingen worden aan het 
einde van de dag gepresenteerd.

Mr. dr. Ineke van den Berg,
Lector Toegankelijkheid van 
het Recht

Het Schuldensymposium is bestemd voor 
iedere professional die vanuit zijn of haar 
vakgebied te maken heeft met de 
schuldenproblematiek. Ongeacht of dit 
schuldeisers of schuldenaren betreft.

Drs. Tamara van Ark,
Staatssecretaris Ministerie 
van SZW, verantwoordelijke 
bewindspersoon 
schuldenproblematiek

Dr. Tamara Madern,
Lector Schuldpreventie & 
Vroegsignalering

Mr. Areane Dorsman,
Lid van de Raad voor de 
Rechtspraak

Dr. Joyce Sylvester, 
Substituut Ombudsman, 
Nationale Ombudsman

Kosten. Studiepunten. 
Programma. Aanmelden.

Kosten.
toegang tot het Symposium is gratis: ter ere 
van haar vijfjarig bestaan heeft 
DeurwaardersBelangen.Nu de organisatie en 
de kosten van het Symposium en de lunch 
op haar schouders genomen.

Studiepunten.
Indien u daarvoor in aanmerking komt, 
kunnen er PE-Studiepunten worden 
aangevraagd. Voor gerechtsdeurwaarders
zijn 4 PE-Studiepunten aangevraagd.

Programma.
Alle informatie over het volledige 
programma treft u hier aan of op de speciale 
website schuldensymposium.nl.

Aanmelden.
U kunt zich hier aanmelden of via de website 
schuldensymposium.nl.

Ing. Daan Hoefsmit MBA, 
Programmadirecteur 
Ministerie van VWS

http://www.deurwaardersbelangen.nu/
https://schuldensymposium.nl/
https://schuldensymposium.nl/contact

