Lelystad Akkoord
Dinsdag 14 juni 2022 vanaf
16.30 uur Masterclass
“Schulden bij werknemers”
door Nadja Jungmann

Masterclass “Schulden bij werknemers.”

door Nadja Jungmann, lector Schuld en Incasso aan de Hogeschool Utrecht.
Geachte heer of mevrouw,

Dinsdag 14 juni 2022 vanaf 16.30 uur aan de Vaartweg 67 in Lelystad (Werkbedrijf).

Het is ruim een jaar geleden dat wethouder John van den Heuvel

plotseling is overleden. John was de grondlegger van het Lelystad
Schulden bij werknemers
Akkoord en een belangrijke ambassadeur van de missie van het
De schuldenproblematiek in Nederland
is groot. Bijna één op de vijf huishoudens heeft
Lelystad Akkoord: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans
te maken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.
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Schuldenproblematiek
doorbijintede
op vrijdagmiddag 24 september vanaf 14.30 uur.
arbeidsproductiviteit van medewerkers.
Schulden zijn in dit licht dus niet alleen een privéLocatie: Werkbedrijf Lelystad
probleem maar ook een werkgeversvraagstuk.
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toekomst van de arbeidsmarkt en is er gelegenheid om bij te praten.
We hebben Bart van Kent (Tweede Kamerlid voor de SP) bereid geJungmann,
lector Schuld en Incasso aan de Hogeschool
vonden om die middag als spreker op te treden.

In deze masterclass licht Nadja
Utrecht, toe hoe geldzorgen doorwerken op gedrag, wat op de werkvloer signalen zijn en
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de programma.
Werkgevers krijgen in deze sessie kennis,
inspiratie en praktische handvatten.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze lezing is alleen
voor genodigden. Reserveer daarom alvast de datum in uw agenda.
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Hartelijke groet namens de stuurgroep van het Lelystad Akkoord
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heid. Bart woont in Den Haag met zijn vriendin en dochter.

www.lelystadakkoord.nl

www.lelystadakkoord.nl

