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Permanente educatie (PE) en accreditatie door BPBI en NBPB
Bewindvoerders, mentoren en curatoren moeten zich blijven ontwikkelen in hun vak en zijn zelf
verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Jaarlijks moeten zij tenminste één bijscholings- of
trainingsactiviteit volgen. De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering
van vaardigheden. Langhenkel Opleiding, Training & Advies heeft een uitgebreid aanbod
voor bewindvoerders, mentoren en curatoren. Ons aanbod is grotendeels erkend door de
Branchevereniging PBI (BPBI). Leden van de BPBI moeten jaarlijks acht opleidingspunten
(PE-punten) halen. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele
Bewindvoerders (NBPB) van mening dat ons complete opleidingsaanbod verdiepend is. Leden van
de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het
kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Mentoren en curatoren
De meeste van onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn ook bijzonder geschikt voor mentoren
en curatoren. In de titels spreken we echter alleen over bewindvoerders.

Een overzicht
Opleidingsaanbod

BPBI
punten

Cursusprijs

Duur in
dagen

Basisopleiding tot bewindvoerder
Actualiteitencursus voor bewindvoerders
Cursus beslaglegging voor bewindvoerders
Starterscursus bewindvoering in de praktijk
Communicatietraining voor startende bewindvoerders
Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders
Training agressiebeheersing voor bewindvoerders

7
7
8
7
7
7

€ 1.895,00
€ € 395,00
€ € € 395,00
€ € € 795,00
€ € € 450,00
€ € € 795,00
€ € € 450,00

5
1
1
2
1
2
1

Training psychische kwetsbaarheden en
persoonlijkheidsstijlen voor bewindvoerders

8

€ € € 895,00

2

Training intercultureel contact voor bewindvoerders

7

€ € € 450,00

1

Training gesprekken met schuldeisers voor
bewindvoerders

7

€ € € 450,00

1

Training timemanagement voor bewindvoerders
Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders
Training mediation voor bewindvoerders
Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders
Cursus huurrecht voor bewindvoerders
Cursus privacy en gegevensbescherming

8
7
8
8
6,5
6,5

€ € € 895,00
€ € € 395,00
€ € € 895,00
€ € 450,00
€ € 395,00
€ € 450,00

2
1
2
1
1
1

Training morele oordeelsvorming volgens het zeven
stappenplan

6,5

€ € 450,00

1

www.langhenkel.nl

In company

Alle inhoudelijke beschrijvingen vindt u op www.langhenkel.nl.
Hier staan ook alle (start)data en de mogelijkheid tot aanmelden.

Ons gehele opleidingaanbod kan ook in company en op maat worden
verzorgd. Voor een offerte mailt u naar opleidingen@langhenkel.nl.

Basisopleiding tot bewindvoerder
Deze vijfdaagse opleiding biedt een gedegen basis om als bewindvoerder aan de slag te gaan. De
verschillende modules kunnen desgewenst ook los gevolgd worden.
Actualiteitencursus voor bewindvoerders
Deze actualiteitencursus geeft bewindvoerders in één dag een overzicht van de meest recente en
komende wijzigingen.
Cursus beslaglegging voor bewindvoerders
Een eendaagse cursus die inzicht geeft in het beslagrecht, de (on)mogelijkheden daar binnen en de
berekening van de beslagvrije voet.
Starterscursus bewindvoering in de praktijk
In deze tweedaagse praktijkgerichte cursus komen alle (theoretische) aspecten van het vak
bewindvoerder aan de orde.
Communicatietraining voor startende bewindvoerders
Een praktische communicatietraining van één dag die ook nuttig kan zijn voor reeds ervaren
bewindvoerders.
Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders
Een tweedaagse cursus over de schuldhulpverlening in Nederland en welke rol de bewindvoerder daarin
speelt.
Training agressiebeheersing voor bewindvoerders
Een praktijkgerichte training van één dag die de verschillende soorten agressie ontleedt en handvatten
geeft hoe met agressief gedrag om te gaan.
Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen voor bewindvoerders
In deze tweedaagse training staat het herkennen van en omgaan / effectief communiceren met mensen
met psychische kwetsbaarheden centraal.
Training intercultureel contact voor bewindvoerders
Een eendaagse training over cultuurverschillen en vaardigheden om - ondanks deze verschillen effectief te communiceren.
Training gesprekken met schuldeisers voor bewindvoerders
Een eendaagse vaardigheidstraining over verschillende vormen van contact met verschillende typen
schuldeisers.
Training timemanagement voor bewindvoerders
Een tweedaagse interactieve training waarin tips en trucs worden aangereikt om efficiënt te werken,
overzicht te houden op de werkvoorraad en om te gaan met werkdruk.
Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders
Een cursus van één dag over de verschillende bronnen van inkomen en het belastingstelsel in Nederland.
Training mediation voor bewindvoerders
Een tweedaagse training over de basisprincipes van conflicthantering en onderhandelingstheorieën,
waarbij de nodige mediationvaardigheden worden aangereikt.
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Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders
Deze eendaagse cursus geeft inzicht in de regels rondom mentorschap en curatele en is speciaal bedoeld
voor bewindvoerders die overwegen om ook curator of mentor te worden.
Cursus huurrecht voor bewindvoerders
Tijdens deze eendaagse cursus leert u alles over de regels die gelden bij het huren van een woonruimte
en de rechten en plichten van huurders en verhuurders.
Cursus privacy en gegevensbescherming
In deze eendaagse cursus leert u alles over de privacywetgeving en de wijzigingen als gevolg van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 geldt.
Training morele oordeelsvorming volgens het zeven stappenplan
Bewindvoerders kunnen voor morele dillema’s komen te staan. In deze eendaagse training leren de
deelnemers om de morele juistheid van beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze vast te
stellen.

Langhenkel Opleiding, Training & Advies
Langhenkel Opleiding, Training & Advies is een onderdeel van De Langhenkel Groep. Wij zijn al
sinds 1990 actief en staan voor krachtige en praktijkgerichte opleidingen, cursussen en trainingen van
hoge kwaliteit die voortdurend worden aangepast op basis van de laatste actualiteiten. In deze folder
treft u ons opleidingsaanbod voor bewindvoerders, mentoren en curatoren aan. Op onze website
www.langhenkel.nl vindt u alle inhoudelijke beschrijvingen.
Ons opleidingsaanbod op het gebied van werk, inkomen, zorg, maatschappelijke ondersteuning,
jeugd, het bestuursrecht, het omgevingsrecht, mediation en het aanbod voor zorgkantoren,
zorgverzekeraars, woningcorporaties en het onderwijs staat in aparte folders. Al onze opleidingen,
cursussen en trainingen kunnen bij opdrachtgevers in huis (in company) worden verzorgd. We
zorgen hierbij altijd voor maatwerk. Daarnaast is het veelal mogelijk om deel te nemen aan een
open inschrijving. Op www.langhenkel.nl vindt u meer informatie over (start)data, locaties en de
mogelijkheid tot aanmelding. Als u een offerte wilt ontvangen voor een in company, dan kunt u mailen
naar opleidingen@langhenkel.nl.

Coaching
Hiervoor is al aangegeven dat al onze opleidingen, cursussen en trainingen in company kunnen
worden verzorgd. Dit is doorgaans al interessant vanaf vijf deelnemers. Als het echter om één of enkele
individuele medewerker(s) gaat, dan kunnen we ook voor coaching on the job zorgen. Dit is een ideaal
instrument om snel, effectief en op maat kennis over te dragen en/of op vaardigheden te trainen.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, wilt u een afspraak maken of een maatwerkofferte
opvragen? Neem dan contact op met één van onze opleidingsmanagers via 038 - 4677200 of
opleidingen@langhenkel.nl.
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