De gemeente Coevorden maakte een kwaliteitsslag:
“Grip op Schuldhulpverlening ondersteunt onze nieuwe manier van werken.”
Coevorden is een gemeente met ongeveer 36.000 inwoners in Zuidoost Drenthe. De gemeente bestaat uit de gelijknamige
stad en 28 authentieke brinkdorpen en veendorpen. Om de burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de gemeente de
filosofie ‘Coevorden werkt samen’ ontwikkeld. De online kennisbanken Grip op WWB en Grip op Wmo van Kluwer Schulinck
zijn daarbij al jaren een steun in de rug. Sinds oktober 2010 werkt Coevorden ook met Grip op Schuldhulpverlening.
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Wilt u meer weten over Grip op Schuldhulpverlening?
Kijk op www.schulinck.nl/schuldhulpverlening of neem contact op met accountmanagement.

Marcel Rem
Sales Manager

Jos Asselman
Senior Accountmanager
Noord-Brabant, Gelderland

Ashwin van Geffen
Accountmanager
Zuid-Holland, Noord-Holland

Nico Hemmer
Accountmanager
Overijssel, Flevoland, Friesland,
Drenthe, Groningen

René Jansen
Senior Accountmanager
Zeeland, Limburg, Utrecht

06 - 2246 6581
marcel.rem@schulinck.nl

06 -1192 8493
jos.asselman@schulinck.nl

06 - 4671 4953
ashwin.van.geffen@schulinck.nl

06 -1111 7531
nico.hemmer@schulinck.nl

06 - 1169 1274
rene.jansen@schulinck.nl

Modules ter uitbreiding
Wanneer u al beschikt over een ‘Grip op’-abonnement, kunt u dit uitbreiden met een of meer efficiënte modules.
Zo bent u steeds volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Module Tijdschrift voor
Familie- en Jeugdrecht
Met uitgebreide zoekfunctie en
resultatenweergaven binnen uw
Grip op.

Module Zicht op
Maak als gebruiker van de Grip op
aanvullend gebruik van de tool
Zicht op.

Module Werkinstructies
Altijd de juiste werkinstructies
bij de hand en gekoppeld aan
de relevante wet- en regelgeving.

Module Tijdschrift
Schuldsanering
Een gevarieerd aanbod van zorgvuldig
geselecteerde artikelen op het gebied
van schuldhulpverlening - en sanering.

Module Onderhoud
Gemeentelijk Beleid
Module Casus Coach

Schulinck onderhoudt uw gemeentelijk
beleid in zijn geheel. Zo heeft u altijd
uw actuele gemeentelijk beleid in
Grip op.

Veel voorbeelden uit de praktijk,
gekoppeld aan Grip op.

Module Antwoord op
Schulinck biedt optimale en actuele
communicatie richting de burger.

Voor meer informatie bekijk onze online kennisbanken en producten
voor gemeenten via www.schulinck.nl/online-kennisbanken

