Schuldhulpverlening
&
Budgetcoaching
Brochure 2021
Optima Arbo Academy

Cursus details

Niveau

MBO+

Uitvoerder

Optima Arboacademie BV
6 dagdelen van 08:30 tot 12:00 uur

Duur

1e
2e
3e
4e
5e
6e

dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel

op
op
op
op
op
op

1 maart 2021
8 maart 2021
15 maart 2021
22 maart 2021
29 maart 2021
5 april 2021

Adres

Metselaarsweg 2, Salinja

Prijs

ANG 950,- ex OB
inclusief lesmateriaal en certificaat
Vooraf ineens te voldoen

Kwaliteitsgarantie

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en
trainers hoog ligt. Onze trainers zijn allemaal goed opgeleid. De kwaliteit van onze
trainingen is goed, want tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een ruime 8
gegeven.

Over Arbo Academie

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers
personeelszaken, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers,
bedrijfsmaatschappelijk werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en
andere mensen die te maken hebben met Arbo en verzuim. Onze opleidingen duren
meestal 1, 2 dagen of langer. Het zijn korte trainingen, maar wel intensief en goed
betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf met hun professionele
ontwikkeling.
Optima Arbo Academy zorgt dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door kennis
en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de
trainingen gaat u meer vaardigheden ontwikkelen. Optima Arbo Academy daagt de
deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie.
Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.

De training

Tweederde van de werkgevers in ons land heeft te maken met werknemers met financiële
problemen. Dat kost de werkgever gemiddeld duizenden gulden per persoon per jaar! Dit
blijkt uit verschillende onderzoeken die zijn gedaan. Het percentage van werkgevers die
regelmatig te maken hebben met werknemers met financiële problemen is heel erg hoog
op Curaçao. Ben je toevallig ook op de hoogte wat de gevolgen kunnen zijn voor jou als
werkgever?

Leerdoel

U ontwikkelt het vermogen om de problematiek te herkennen. Dat is de eerste fase, daar
begint het mee. De signalen zijn niet altijd eenduidig en de werknemer zal financiële
problemen zolang mogelijk ontkennen. Dan volgt een mentaal zware fase van aanvaarding
en schaamte. waar u mee leert omgaan. Het traject wat daarna volgt is volledig persoonsen situatie-afhankelijk. We bieden u de handvatten, zowel op het management-vlak als
ook op het praktische vlak, om dit tot een goed einde te brengen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die zich in korte tijd de (basis)kennis willen eigen
maken op het gebied van schuldhulpverlening. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om
(startende) schuldhulp- c.q. schulddienstverleners, budgetcoaches, budgetbeheerders,
casemanagers schuldhulpverlening.

Doel

Het doel van de cursus is om de deelnemers in staat te stellen om met de benodigde
kennis werkzaam te kunnen zijn binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

Duur

6 dagdelen van 08:30 tot 12:00 uur

Trainer

Drs. Arthur Nivillac, Arbospecialist
Speciaal deze training en het mediation traject heeft mijn bijzondere
aandacht. Het raakt namelijk direct aan de wortels van onze
samenleving waarin we grote problemen zien. Met dit traject kunnen
we daar op anticiperen.
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