
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom armoede en schulden. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe 

we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

1. Armoede  

 

Armoede in Nederland: hoe komen we ervan af? (FTM) 

Nederland doet het goed op de lijstjes van welvarendste en gelukkigste landen ter wereld. Maar deze scores 

geven slechts een deel van de werkelijkheid weer: die van mensen met geld. Wat als je geen geld hebt?  

Lees verder -> 

 

Kinderarmoede maakt ziek en kost dus ook geld (Zorg+Welzijn) 

De maatschappelijke strijd tegen kinderarmoede zit bij zorgverzekeraar Menzis ‘in de genen’, verzekert directeur 

Klant & Operations, Marieke Fieten ons. Kinderarmoede is niet alleen een financieel probleem, er ligt veel meer 

aan ten grondslag en dat leidt tot stress en ziekte. De zorgverzekeraar pakt de strijd op in de Alliantie tegen 

Kinderarmoede. 

Lees verder -> 

 

Landelijke Armoedecoalitie doet oproep aan politiek: “Bestaanszekerheid is broodnodig” (Sociaal Werk 

Nederland) 

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep aan 

politieke partijen om bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Jan van Leijenhorst, voorzitter van de Landelijke 

Armoedecoalitie: “Eén miljoen mensen in Nederland komt nauwelijks rond. 

Lees verder -> 

 

CBS publiceert dashboard armoede thuiswonende kinderen (Divosa) 

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van SZW een dashboard armoede 

thuiswonende kinderen gepubliceerd. Het dashboard bevat informatie over huishoudens met kinderen in relatie 

tot armoedegerelateerde kenmerken over de periode 2015-2018. 

Lees verder -> 

 

SIRE start campagne over kinderarmoede (Divosa) 

Deze week is Stichting Ideële Reclame (SIRE) gestart met de publiekscampagne ‘1 op de 13 kinderen in ons land 

leeft in armoede. Laten we het dáár eens over hebben’. 

Lees verder -> 

 

Kinderwerk is hard nodig om ‘overerving’ van armoede en laaggeletterdheid te doorbreken (Sociaal Werk 

Nederland) 

‘Want bedenk wel: de problemen beginnen vaak niet bij de kinderen zélf maar al bij hun grootouders of 

overgrootouders. In sommige families zijn bijvoorbeeld verslaving, armoede of laaggeletterdheid generaties lang 

een constante factor.  

Lees verder -> 
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2. Schulden 

 
Schuldenescaperoom laat jongeren praten over geldproblemen (NVVK) 

Schulden zijn bij een jongeren een extra groot probleem: ze ontstaan vaak snel en belemmeren dan hun 

ontwikkeling en toekomstperspectief. Jongeren geldwijs maken is dus van groot belang. John Wildenberg, 

schuldhulpverlener van het jaar 2020, bedacht daar een leuke manier voor: de Schulden Escape. 

Lees verder -> 

 

Schuldeisers en toeslaggedupeerden: hoe verder? (NVVK) 

Nu de politiek werkt aan een afkoelingsjaar ontstaat er rust om aan een structurele oplossing te werken voor 

schulden bij toeslaggedupeerden. We krijgen als NVVK veel vragen over lopende dossiers. Hieronder enkele tips 

om klanten de benodigde rust te gunnen en discussies met schuldeisers te parkeren. 

Lees verder -> 

 

Ondernemers met schulden: niet betuttelen maar sparren over kansen (Schouders Eronder) 

Op 8 februari 2021 gingen zo’n 150 mensen onder leiding van Sarah Sylbing in gesprek over het inrichten van de 

dienstverlening voor ondernemers met wethouders en Divosavoorzitter Erik Dannenberg. Joop Wikkerink (Aalten), 

Peter Heijkoop (Dordrecht) en René de Heer (Zwolle) deelden hun ervaringen. 

Lees verder -> 

 

Duizenden zelfstandigen moesten onterecht toeslag terugbetalen (Schulinkck) 

Door een fout van de Belastingdienst hebben duizenden Nederlanders onterecht toeslagen moeten terugbetalen. 

Volgens schattingen van het ministerie van Financiën zijn mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders in de 

problemen gekomen door het gebruik van zogeheten leenbijstand (bbz), blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. 

Lees verder -> 

 

Campagne SZEW richt zich op ondernemers, zzp’ers en flexwerkers met geldzorgen (NVVK) 

'De eerste stap helpt je verder', dat is de nieuwe slogan van de campagne die het ministerie van Sociale Zaken nu 

al enkele jaren voert om mensen te stimuleren hulp te zoeken bij geldzorgen. Het aantal ambassadeurs is verder 

uitgebreid. 

Lees verder -> 

Tijdelijke verlaging kredietrente verlengd tot september 2021 (NVVK) 

De coronacrisis houdt aan, en daarom verlengt minister Hoekstra zijn eerdere besluit tot tijdelijke verlaging van de 

maximaal toegestane kredietrente. Op basis van zijn eerdere besluit mocht hij de tijdelijke verlaging nog een keer 

verlengen, tot september 2021. 

Lees verder -> 

 

Schulden doorverkopen brengt kwetsbare mensen nog verder in de problemen: 'Zo iemand moet je 

helpen, niet de afgrond in duwen' (Een Vandaag) 

"We zouden de toeslagenaffaire moeten gebruiken om ons incassobeleid nog eens goed onder de loep te 

nemen", zegt Arre Zuurmond, Ombudsman voor de regio Amsterdam en voorzitter van het Ouderpanel 

Kinderopvangtoeslag. 

Lees verder -> 
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Onderzoekers waarschuwen voor negatief effect lagere kredietrente (NVVK) 

Wat zijn de gevolgen als de regering de maximaal toegestane kredietrente verlaagt? Een rapport van SEO 

Economisch Onderzoek maakt duidelijk dat een renteverlaging niet alleen maar positief uitpakt voor mensen die 

geld willen lenen.  

Lees verder -> 

 

Overheidsorganisaties worstelen met kwijtschelden schulden in toeslagenaffaire (NOS) 

Alle gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven hun schulden bij overheidsinstanties niet meer terug te betalen, 

zo beloofde staatssecretaris Van Huffelen. Maar een maand na die toezegging blijkt de schuldenproblematiek ook 

voor overheden in de praktijk weerbarstig. 

Lees verder -> 

 

‘Hulp bij geldzorgen moet laagdrempelig zijn en veilig voelen’ (Divosa) 

Geldzorgen kunnen ziekmakend zijn, maar hulp vragen blijkt nog vaak taboe. In het Rotterdamse 

gezondheidscentrum Lijn 2 werkt sinds 2019 een praktijkondersteuner voor patiënten met financiële problemen. 

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: november en december 2020 in beeld (Divosa) 

Begin april startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt 

een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen en in hoeverre 

gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden. 

Lees verder -> 

 

Misstanden incassosector aangepakt (Rijksoverheid) 

Sommige incassobureaus confronteren consumenten met intimidatie en onterechte of niet inzichtelijke kosten, 

waardoor mensen verder in de problemen komen en emotionele stress ondervinden. Om dit tegen te gaan, dient 

minister Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een incassoregister regelt 

en kwaliteitseisen stelt. 

Lees verder -> 

 

In de Wsnp? Meer accent op gedragsverandering graag (NVVK) 

Om de doorstroom van Msnp naar Wsnp te verbeteren bereidt minister Dekker van Rechtsbescherming een 

wijziging van de Faillissementswet voor. Als NVVK hebben we de mogelijkheid gebruikt om te reageren op zijn 

voorstel. 

Lees verder -> 

Terugkijken: online sessies over ondernemers met schulden (NVVK) 

Op 8 en 9 februari organiseerde Schouders Eronder samen met gemeenten online sessies over het inrichten van 

de dienstverlening aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden. 

Lees verder -> 

 

Onderzoekers waarschuwen voor negatief effect lagere kredietrente (NVVK) 

Wat zijn de gevolgen als de regering de maximaal toegestane kredietrente verlaagt? Een rapport van SEO 

Economisch Onderzoek maakt duidelijk dat een renteverlaging niet alleen maar positief uitpakt voor mensen die 

geld willen lenen.  

Lees verder -> 
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Tijdelijke verlaging kredietrente verlengd tot september 2021 (NVVK) 

De coronacrisis houdt aan, en daarom verlengt minister Hoekstra zijn eerdere besluit tot tijdelijke verlaging van de 

maximaal toegestane kredietrente. Op basis van zijn eerdere besluit mocht hij de tijdelijke verlaging nog een keer 

verlengen, tot september 2021. 

Lees verder -> 

 

Drechtsteden combineert expertise van binnen en buiten onder eigen regie (Schouders Eronder) 

Marcelle Breemans (procesmanager Sociaal Domein bij Divosa), Jan Paffen (projectleider 

ondernemersdienstverlening bij de Drechtsteden-gemeenten) en Marleen Over van Regionaal Bureau 

Zelfstandigen (RBZ) vertellen over de hybride organisatievorm in de Drechtsteden-gemeenten: kijk wat er al is en 

koppel dat, zodat een ondernemer niets merkt van de vakjes. 

Lees verder -> 

 

Adempauze voor toeslagouders met schulden (Rijksoverheid) 

Ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag en kampen 

met schulden krijgen een adempauze waarin schuldeisers geen oude schulden bij ze kunnen innen. Dat is het 

gevolg van een aangenomen amendement door de Tweede Kamer dat het ministerie van Financiën nu uitvoert. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten willen afspraken met Rijk om gedupeerden te helpen (VNG) 

Op 12 februari is tijdens de Buitengewone ALV het voorstel aangenomen over de kwijtschelding gemeentelijke 

vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Toegang mondzorg en fysio voor mensen met schuldenproblematiek (Rijksoverheid) 

Minister van Ark stuurt de Tweede Kamer de Toegang mondzorg en fysio voor mensen met 

schuldenproblematiek. 

Lees verder -> 

 

‘Huisuitzetting is een traumatische ervaring’ (Rijksuniversiteit Groningen) 

Jaarlijks worden er wereldwijd honderdduizenden mensen uit huis gezet. Toch is huisvesting een internationaal 

grondrecht. Op grond waarvan beslist een rechter of iemand op straat belandt of niet? ‘Burenprofessor’ Michel 

Vols kreeg een omvangrijke Europese subsidie om hier de komende vijf jaar onderzoek naar te doen. 

Lees verder -> 

 

Obstakels bij hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire (Binnenlands Bestuur) 

De hulp aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire stuit op diverse obstakels. De onduidelijkheid over 

kwijtschelding van (private) schulden is daar een van. Dit brengt veel onzekerheid mee over de door het kabinet 

toegezegde 30.000 euro aan gedupeerden. 

Lees verder -> 
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'Lasten huidige crisis komen terecht bij mensen die al kwetsbaar zijn' (NVVK) 

Inkomens- en bestaanszekerheid verwerven doe je met een betaalde baan. Daarom ondersteunt de NVVK het 

pleidooi van de initiatiefgroep Nederland Kansrijk voor een arbeidsmarkt waarin iedereen kansen krijgt. Een eigen 

inkomen is de beste weg om duurzaam uit schulden te komen. 

Lees verder -> 

Overheden moeten lessen trekken uit toeslagenaffaire (Binnenlands Bestuur) 

Overheden moeten zich realiseren hoe machtig ze zijn. De overheid – landelijk en lokaal – kan mensen maken en 

breken, zoveel is ook bij de toeslagenaffaire duidelijk geworden. Bij wetgeving moet veel meer dan nu worden 

gekeken naar de uitvoering ervan. Daarnaast moeten ambtenaren in alle vrijheid en zonder angst hun zorgen 

kunnen uiten over zaken die niet goed gaan. 

Lees verder -> 

Hard recht is onrecht (ROB) 

De toeslagenaffaire laat zien dat de menselijke maat de basis moet zijn van de rechtsstaat. Daarom is het zo 

belangrijk dat rechters altijd de mogelijkheid hebben om de wet zachter toe te passen, stelt adviseur Bart Coster. 

Lees verder -> 

VNG Nieuwsbrief schulden (VNG) 

Om gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen over de wetstrajecten, projecten en initiatieven 

binnen het schuldendomein is de nieuwsbrief schulden ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Barneveld: '5% meer schuldregelingen dankzij vroegsignalering' (NVVK) 

De gemeente Barneveld (57.000 inwoners) verwacht dit jaar een grote toename van het aantal vroege meldingen 

van betalingsachterstanden. Daardoor zullen meer mensen met schulden vroegtijdig hulp krijgen zodat hun 

geldproblemen niet escaleren. 

Lees verder -> 

 

Project voor betere aansluiting in de schuldhulpverleningsketen van start (NVVK) 

De NVVK voert in 2021 het project 'Minder regeldruk, klant voorop' uit om de aansluiting van verschillende 

subsystemen binnen de schuldhulpverlening te verbeteren. Marieke van der Veen is er blij mee. 

‘Schuldhulpverlening, schuldenbewind, Wnsp-bewind en rechtspraak moeten beter van elkaar weten wat ze doen. 

Lees verder -> 

 

Hoe kan de gemeente hulp bieden aan ondernemers met schulden (VNG) 

Ondernemers hebben het de afgelopen tijd zwaar. Gesloten winkels, lege terrassen. Ondernemers moeten zich 

soms dieper in de schulden steken om het hoofd bovenwater te houden. Hierdoor is er meer aandacht voor 

ondernemers met schulden en de helpende hand die gemeenten aan ondernemers kan bieden.  

Lees verder -> 

 

Bijzondere bijstand als vangnet bij loonbeslag (Schuldinfo) 

Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of 

de eigen bijdrage van een advocaat te betalen. Dit hoeft geen probleem te zijn, want voor deze noodzakelijke 

kosten moet de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. 

Lees verder -> 
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Lancering Schuldenknooppunt (VNG) 

Vorige week werd het Schuldenknooppunt gelanceerd. Het Schuldenknooppunt is een centrale digitale 

voorziening voor gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers voor het treffen 

van een schuldregeling.  

Lees verder -> 

 

Nieuwe fase voor het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk (Platform 31) 

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. 

Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding in Nederland. 

Lees verder -> 

 

De drassige en complexe leefwereld van mensen met schulden (Sociale vraagstukken) 

Onlangs meldde de Volkskrant op gezag van het Nibud dat meer dan een miljoen mensen problematische 

schulden hebben. En de verwachting is dat dit aantal stijgt door de pandemie. Hoog tijd om meer zicht te krijgen 

in de leefwereld van mensen met schulden. 

Lees verder -> 

 

Schuldrust voor je cliënt? Dit kan er allemaal (NVVK) 

Er zijn veel verschillende manieren om uitstel van betaling te krijgen voor een hulpvrager met schulden. 

Schuldhulpverleners maken daar niet allemaal even intensief gebruik van. Een nieuw NVVK-project moet er voor 

zorgen dat schuldhulpverleners de mogelijkheden die er nu al zijn om klanten snel schuldrust te geven, beter 

gebruiken. 

Lees verder -> 

 

Eerder schuldenrust door komst Schuldenknooppunt (VNG) 

Het Schuldenknooppunt is officieel van start gegaan. Via één centraal knooppunt kunnen schuldhulpverleners en 

schuldeisers vanaf nu digitaal communiceren. Snel, betrouwbaar, veilig en uniform. Mensen met financiële 

problemen worden zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het regelen van hun schulden. 

Lees verder -> 
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