
 

 
 

 

 

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 
 

Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd (Divosa) 

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen 

een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het 

ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ 

ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Het effect van ‘gewoon geld geven’ aan gezinnen in armoede (Hogeschool van Amsterdam) 

Wat gebeurt er als je gezinnen in armoede maandelijks een toelage geeft van €150,- zonder dat daar een 

tegenprestatie tegenover staat? Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam 

start in samenwerking met Kansfonds een uniek experiment in de Gemeente Zaanstad. 

Lees verder -> 

 

‘Met een lege maag naar bed’ (Verwey-Jonker Instituut) 

Ieder kind heeft het recht om te kunnen profiteren van de sociale zekerheid. Dan gaat het om voorzieningen 

en toeslagen zoals de kinderbijslag of het kindgebonden budget. Dat is geregeld in artikel 26 van het 

Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. 

Lees verder -> 

 

‘Kinderarmoede gaat iedereen aan’ (Divosa) 

In Rotterdam groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Hoog tijd om daar iets aan te doen, zo vond 

wethouder Michiel Grauss. Onder de noemer ‘Uit de knoop’ werkt de gemeente daarom gericht aan de 

aanpak van (kinder)armoede. 

Lees verder -> 

 

Beperkte basisvaardigheden: oorzaak van armoede en schulden? (Movisie) 

De coronacrisis raakt iedereen, maar vooral de mensen die al financieel kwetsbaar waren voelen dit extra. 

Twee derde van de laagbetaalde flexwerkers en laagbetaalde zzp’ers zag hun persoonlijke inkomen dalen 

door de coronacrisis, blijkt uit een recente flitspeiling van platform Wijzer in Geldzaken. 

Lees verder -> 

 

Armoede aanpakken? Organiseer ontmoetingen! (Sociale vraagstukken) 

Armoede doorbreek je met financiële ondersteuning, speciale voorzieningen en met versterking van 

zelfredzaamheid. Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is: 

ontmoeting tussen inwoners, vrijwilligers en professionals – opdat zij van elkaar kunnen leren over de 

impact en aanpak van armoede. 

Lees verder -> 
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2. Schuldhulp 
 

 
Wijkteams hebben behoefte aan kennis bij de aanpak van zorgverzekeringsschulden (Movisie) 

Sociaal werkers in een wijkteam hebben kennis over zorgverzekeringsschulden nodig. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het signaleren van financiële problemen en het bieden van ondersteuning bij het 

oplossen daarvan. Uit een kennisscreening van Zorgverzekeringslijn bleek dat er onder sociaal werkers in 

wijkteams behoefte is aan verdieping van hun kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden. 

Lees verder -> 

 

Zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag naar Kamer gestuurd (Rijksoverheid) 

In totaal hebben 19.000 ouders minimaal 30.000 euro gekregen. Ze krijgen daarnaast brede hulp van 

gemeenten en hun schulden worden opgelost. Het kabinet presenteert nu mogelijke regelingen voor herstel 

voor kinderen van gedupeerde ouders, ex-partners van een gedupeerde ouder en mogelijk gedupeerden bij 

andere toeslagen.  

Lees verder -> 

 

Elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid (Positie Schuldeiser) 

De vier creditmanagementbrancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie 

van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het 

economisch verkeer. 

Lees verder -> 

 

Monitor Vroegsignalering Schulden krijgt vervolg na succesvolle start (Divosa) 

Sinds 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd en werken gemeenten met 

vroegsignalering van schulden. Gemeenten bereiken daardoor een bijna volledig nieuwe doelgroep, 

waarvan 38% door gemeenten geholpen kan worden met een korte en goedkopere interventie. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp voor jongere vraagt brede blik (NVVK) 

Oprechte betrokkenheid, passie voor je vak en een breed netwerk: wanneer je daarover beschikt kun je ook 

jongeren met schulden goed helpen, is de ervaring van jongerenwerker Daniëlle Lanzaat van Learn2Work in 

Almere. ‘Het allerbelangrijkste is: de jongere zien en present zijn’, zei ze tijdens onze 

Donderdagmiddagsessie over jongeren en schulden. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe Gedragscode: basis voor betere dienstverlening (NVVK) 

De NVVK Gedragscode Schuldregeling bestaat al sinds 1979. Hij wordt breed geaccepteerd als dé basis voor 

schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode zorgt voor een eenduidig proces van schuldhulpverlening. 

Zo beperken we de verschillen tussen gemeenten tot een minimum en weten ook schuldeisers wat ze van 

NVVK-leden kunnen verwachten. 

Lees verder -> 
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Enquête veranderingen aflostabel: nieuwe methode berekening minimale afdracht (NVVK) 

Per 1 januari 2021 is het gebruik van de vaste aflostabel opgeheven. Dit was noodzakelijk omdat er 

wettelijke belemmeringen zijn, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe Beslagwet, die 

het gebruik niet meer toestaan. De NVVK heeft daarom een andere regeling ontwikkeld om te komen tot de 

berekening van de minimale afdracht. 

Lees verder -> 

 

Pilot met 70 Wsnp-bewindvoerders die verzoekschrift verzorgen (NVVK) 

Kan de instroom in de Wsnp vergemakkelijkt worden? Daarvoor voert Bureau Wsnp een pilot uit waarbij 

Wsnp-bewindvoerders helpen bij het indienen van een verzoekschrift voor toelating. Om de pilot te laten 

slagen zoekt Bureau Wsnp nog schuldhulpverleners en bewindvoerders die mee willen doen, zowel aan de 

pilot als aan een onderzoek naar de effecten. 

Lees verder -> 

 

Schuldeisers moeten nu écht meewerken (NVVK) 

Na de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 januari 2021 is het niet meer nodig om 

‘toestemming’, een ‘verklaring’ of ‘machtiging’ van de schuldenaar te hebben als basis voor 

gegevensuitwisseling. De wet is daarover een stuk duidelijker geworden. Artikel 8 over gegevensuitwisseling 

is uitgebreid en de bepaling is uitgewerkt in het ‘Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over kwijtschelden publieke schulden binnen het SZW domein (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van kwijtschelding  publieke 

schulden van gedupeerde ouders en hun eventuele partner in het kader van de hersteloperatie 

kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid en de Wet inburgering. 

Lees verder -> 

 

‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’ overgedragen (VNG) 

Op 7 juni 2021 vond de slotbijeenkomst van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland 

plaats. Dit project heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het uitwisselen van kennis en ervaring en het 

bundelen van alle kennis op de website vroegsignaleringshv.nl. 

Lees verder ->  

 

Nóg een gezondheidscrisis in coronatijd: fysieke klachten door geldstress (NOS) 

Financiële stress door de coronacrisis leidt tot gezondheidsklachten als angststoornissen, depressies, 

hoofdpijn en slapeloosheid. Dat zegt Wijzer in Geldzaken, dat op initiatief van het ministerie van Financiën 

voorlichting geeft. 

Lees verder -> 

 

Nibud: normen voor private lease nodig (Nibud) 

Een groeiend aantal huishoudens heeft meer dan 21 abonnementen. Vooral leasefietsen, leasemeubels en 

abonnementen op streamingdiensten zijn in opmars. Dit blijkt uit het onderzoek Abonnementen 2021 van 

het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). 

Lees verder -> 
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Let op: geen akkoord CAK nodig bij betaalvoorstel (NVVK) 

Het Eén-Overheidsconvenant van de NVVK legt vast dat het CAK standaard akkoord gaat met het 

betaalvoorstel dat een NVVK-schuldhulpverlener doet. Je hoeft dus geen brief of email meer te sturen met 

de vraag of het CAK akkoord gaat. Het CAK ontvangt die verzoeken echter nog steeds regelmatig. Maak het 

jezelf makkelijk en gebruik de voordelen van het convenant! 

Lees verder -> 

 

Vroegsignalering in Twente: samen leren en verbeteren (NVVK) 

Vroegsignalering van schulden begon in Twente al in april 2019, als een van de projecten om zorg en 

ondersteuning voor inwoners beter en integraler te organiseren. De invoering van de nieuwe Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) beïnvloedde de werkwijze van vroegsignalering door de 

gemeenten en vroeg om bijstelling van de koers. Hoe staat het er nu voor? 

Lees verder -> 

 

Volledige compensatie schuldeisers toeslaggedupeerden in schuldregelingen (NVVK) 

Heb jij cliënten die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire en die al in een schuldregeling zitten? Voor hen 

geldt dat het kabinet nu officieel besloten heeft hun schuldeisers volledig af te kopen. 

Lees verder -> 

 

Handboek Saneringskrediet aangeboden aan Amersfoortse wethouder Van Eijk (NVVK) 

Saneringskredieten vinden landelijk steeds meer ingang, maar nog steeds zijn er gemeenten die ze niet of 

nauwelijks inzetten. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig afweten van het instrument. Voor die gemeenten is er 

nu het Handboek Saneringskrediet van de NVVK. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigen succesfactor in Amsterdamse pilot (Binnenlands Bestuur) 

Een Amsterdamse methode om gezinnen met schulden en andere sociale problemen te helpen blijkt 

succesvol: de geholpen huishoudens ervaren meer grip op het leven en krijgen meer vertrouwen in de 

overheid. De aanpak kost meer tijd en meer geld, maar betaalt zich uiteindelijk terug. 

Lees verder -> 

 

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister 

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken rond de uitvoering 

van Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het programma Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulpverlening kan beter: minder versnippering, meer preventie (Zorg+Welzijn) 

Een versnipperd hulpaanbod, te weinig focus op preventie en ruim 650.000 gezinnen die met 

problematische schulden te maken hebben… Er is werk aan de winkel als het gaat om de 

schuldenproblematiek in Nederland. Het online platform Geldfit.nl van de Nederlandse Schuldhulproute 

lijkt een stap in de juiste richting. De website verwelkomde onlangs zijn 500.000ste bezoeker. 

Lees verder -> 
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