Sociaal
Raadslieden
Aanbod voor inwoners

Aanbod voor professionals

We organiseren elke maand een voorlichting voor de inwoners van
Vlaardingen en Maassluis. We sluiten daarbij aan bij de actualiteit en
onderwerpen die op dat moment in het jaar bij de inwoners van Vlaardingen
en Maassluis spelen. Deze voorlichtingen vinden waar mogelijk plaats op
kantoor bij Minters en afhankelijk van de coronamaatregelen digitaal.

Over onderwerpen die je als vrijwilliger of professional in je werkpraktijk
vaak tegen komt en waar je zelf meer informatie over wilt, geven we elke
maand een workshop. Deze workshops zijn digitaal. Met de kennis die je hier
opdoet, wordt deze informatie beschikbaar voor alle inwoners van
Vlaardingen en Maassluis die je ziet. En voor specifieke situaties kun je altijd
nog bellen met de Sociaal Raadslieden.

agenda cursusaanbod

agenda cursusaanbod

Wat staat er de komende tijd op de agenda van de Sociaal Raadslieden voor
inwoners?

Wat staat er de komende tijd op de agenda van de Sociaal Raadslieden voor
professionals?

Aanbod voor vrijwilligers,
professionals en andere hulpverleners

Aanbod voor inwoners
(voor alle bijeenkomsten geldt dat we - indien fysieke
ontmoeting niet mogelijk is - proberen deze digitaal aan
te bieden)

(voor alle bijeenkomsten geldt dat we - indien fysieke
ontmoeting niet mogelijk is - proberen deze digitaal aan
te bieden)

CURSUS

DATUM

CURSUS

DATUM

Hoe vul ik mijn Belastingaangifte in?

18 maart 2021
15.00 - 16.00u

Aangifte Inkomstenbelasting

17 maart 2021
14.00 - 15.00u (=VOL!)

Financieel opvoeden

25 maart 2021
14.00 - 15.00u

Aangifte Inkomstenbelasting

24 maart 2021
14.00 - 15.00u

Toeslagen van de Belastingdienst:
heb ik daar recht op? (2021)

6 april 2021
10.00 - 11.00u

Toeslagen Belastingdienst
(verdiepingstraining)

8 april 2021
10.00 - 11.00u

Wat zijn mijn rechten als ik werk?

20 mei 2021
11.00 - 12.00u

Basistraining Arbeidsrecht

11 mei 2021
15.00 - 16.00u

Extra's bij een laag inkomen:
waar heb ik recht op?

15 september 2021
14.00 - 15.00u

Onderwerp wordt nog bepaald,
suggesties zijn welkom

oktober 2021
tijdstip en exacte datum volgt

Toeslagen van de Belastingdienst:
heb ik daar recht op? (2022)
Onderwerp wordt nog bepaald,
suggesties zijn welkom

10 november 2021
14.00 - 15.00u
december 2021
tijdstip en exacte datum volgt

Aanmelden voor een cursus
Inwoners uit Vlaardingen en Maassluis melden zich voor de voorlichtingen
aan via sociaalraadslieden@minters.nl

Minters
Burgemeester van Lierplein 51
✉ info@minters.nl
010 435 1022

☎

Minimaregelingen
Familierecht
Toeslagen Belastingdienst
(basistraining)
Wijzigingen wetten/regelingen
2022

16 september 2021
10.00 - 11.00u
14 oktober 2021
10.00 - 11.00u
11 november 2021
10.00 - 11.00u
9 december 2021
10.00 - 11.00u

Aanmelden voor een cursus
Professionals en andere hulpverleners kunnen zich aanmelden via
sociaalraadslieden@minters.nl

VOLG ONS VIA ONDERSTAANDE SOCIALS
mintersvld

jongerenwerkersminters

MintersVlaardingen

MintersVlaardingen

