
 

 
 

 

 

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. Bijeenkomst 
 
Aanmelding Leernetwerk Financieel Misbruik en Schulden geopend (Sociaal Werk Nederland) 

Schouders Eronder en Sociaal Werk Nederland organiseren een leernetwerk over financieel misbruik. 

Financieel misbruik was er altijd al, maar corona heeft de urgentie om tijdig in te grijpen versterkt. Tijdens 

de coronasituatie zijn kwetsbare burgers afhankelijker geworden van de eigen omgeving of een specifieke 

professional. Dat kan goed gaan, maar soms ook niet. We moeten als schuldhulpverleners alerter zijn op 

burgers die hierdoor financieel en persoonlijk in de problemen raken en er adequater op gaan acteren. 

Meld nu aan -> 

2. Armoede 
 

Kansenkloof ontstaat al in de wieg: duidelijk verband armoede en achterstand (NOS) 

In welk huis hun wieg staat maakt wel degelijk uit voor de ontwikkeling van jongere kinderen. Wie in een 

arm gezin opgroeit, komt al vroeg in het leven op achterstand, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of 

Economics onder 153.000 kinderen van de geboorte tot 14 jaar. 

Lees verder -> 

 

'Hoe lager je inkomen, hoe hogere vaardigheden je nodig hebt' (Movisie) 

Het Expertisepunt Basisvaardigheden bracht ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis 

samen in een kennisatelier over de relatie tussen armoede en basisvaardigheden. Met ruim honderd 

deelnemers uit verschillende vakgebieden leerden we wat wel en niet werkt in de aanpak van armoede en 

schulden. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede (Rijksoverheid) 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te 

dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Gemeenten zouden nog meer kunnen doen om kinderen te ondersteunen die opgroeien in arme gezinnen 

met werkende ouders. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief met 1e rapportage ambities kinderarmoede (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) rapporteert over de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede aan de 

Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. 

Lees verder -> 
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Geen kind mag opgroeien in armoede (PvdA) 

Het is een stille ramp. Op dit moment groeien er 251 duizend kinderen op in armoede. Bijna één op de tien. 

Ze hebben geen geld voor schoolreisjes, voor nieuwe kleding, voor Sinterklaascadeautjes. En dat laat 

littekens achter die deze kinderen de rest van hun leven met zich meedragen. 

Lees verder -> 

 

3. Schuldhulp 
 
Abp gaat mensen met financiële problemen helpen (Binnenlands Bestuur) 

Ambtenrarenpensioenfonds ABP gaat zich inzetten voor een Nederland zonder schuldzorgen. Daarvoor 

gaat het grootste pensioenfonds van het land een samenwerking aan met de Nederlandse Schuldhulproute 

(NSR). Dit initiatief heeft als doel om Nederlanders preventief uit de schulden te houden. 

Lees verder -> 

 

Werken aan een gemeentelijk vangnet voor zelfstandig ondernemers (Schouders Eronder) 

Zodra de coronasteunmaatregelingen stoppen wordt de hulpvraag van ondernemers manifest, zo is de 

verwachting vanuit het veld. Gemeenten zijn voor zelfstandig ondernemers de laatste strohalm. Zij zetten 

alles op alles om deze boeggolf op te vangen en het vangnet voor schuldhulp, werk en inkomen in 

gereedheid te brengen. 

Lees verder -> 

 

Schulden in de opvang – hoe ga je daar als professional mee om? (Schouders Eronder) 

Veel mensen in de maatschappelijke opvang hebben schulden. Toch worden ze niet makkelijk geaccepteerd 

bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Professionals in de opvang doen wat ze kunnen, maar zijn geen 

volleerd schuldhulpverleners. 

Lees verder -> 

 

100e gemeente gaat Collectief Schuldregelen (NVVK) 

Steeds meer gemeenten zien de voordelen in van Collectief Schuldregelen. Almelo start als honderdste 

gemeente met deze moderne manier van schuldregelen. De innovatieve methode van Collectief 

Schuldregelen heeft voordelen voor hulpvragers, schuldeisers en hulpverleners. 

Lees verder -> 

 

Waarom sociaal werkers cruciaal zijn in lokale netwerken voor schuldproblematiek (Sociaal Werk 

Nederland) 

Zeggen wat er gezegd moet worden vergt moed, zeker in de wereld van armoede en schulden. Stichting de 

Moedige Dialoog nodigt uit om dat toch te doen, in publiek-private netwerken. ‘Dwars door alle sectoren 

heen, voor en ook door mensen met geldzorgen’, zegt bestuurder Jacqueline Beekman. 

Lees verder -> 
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Wat is er nodig om duurzaam huisuitzettingen te voorkomen? (Movisie) 

Het voorkomen van huisuitzetting is in eerste instantie een effectieve en goedkope manier om dak- en 

thuisloosheid te voorkomen. Maar kan alleen tot duurzame resultaten leiden als deze samengaat met een 

structurele aanpak van het voorkomen van dak- en thuisloosheid door verlaging van (te hoge) woonlasten 

en voldoende beschikbaarheid van betaalbare huisvesting. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten: stop ook energie bij langdurige bijstand (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die langdurig in de bijstand zitten. ‘Het is een 

morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. 

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: maart en april 2021 in beeld (Divosa) 

In het voorjaar van 2020 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 en capaciteit hebben om hulp te bieden. Deze editie geeft inzicht in 

de situatie in maart en april 2021. 

Lees verder -> 

 

Geen oplossing voor schuldenbeleid Belastingdienst, kan nog duren tot 2023 (NOS) 

Een "onacceptabele uitkomst" en "niet conform de wet", noemt demissionair staatssecretaris Alexandra van 

Huffelen de gevolgen van schuldenbeleid van de Belastingdienst in een Kamerbrief. Door dit beleid zijn 

financieel kwetsbare burgers onder het bestaansminimum terecht gekomen, bleek uit eerdere 

berichtgeving van de NOS. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe vtlb-calculator beschikbaar (NVVK) 

De nieuwe calculator om het vrij te laten bedrag te berekenen is weer gepubliceerd op de site van Bureau 

Wsnp. Het bijbehorende rapport van juli 2021 is ook beschikbaar. In deze calculator (versie 4.1) zijn de 

nieuwe normbedragen per juli 2021 verwerkt en tevens is een aantal aanpassingen doorgevoerd.  

Lees verder -> 

 

Bestuurlijke reactie experimenteerruimte vroegsignalering (VNG) 

De VNG en gemeenten zijn in eerste instantie positief over het ontwerp van de ministeriële regeling inzake 

de tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden Gemeentebelastingen vanwege de beoogde effecten op 

het vroegtijdig helpen van inwoners met geldzorgen. 

Lees verder -> 

 

Eind juli compensatie voor deel gedupeerden dwangbevelkosten (Nationale Ombudsman) 

Eind deze maand wordt een deel van de gedupeerde burgers en bedrijven, waarbij dwangbevelkosten 

onterecht niet zijn verlaagd, gecompenseerd. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Nationale 

ombudsman over de stand van zaken.  

Lees verder -> 
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Gemeenten en maatschappelijke organisaties bereiken meer kinderen in armoede (Rijksoverheid) 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te 

dringen. Dit blijkt uit onderzoek dat minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Gemeenten zouden nog meer kunnen doen om kinderen te ondersteunen die opgroeien in arme gezinnen 

met werkende ouders. 

Lees verder -> 

 

Hoe lokale netwerken zich inzetten voor schuldproblematiek (Zorg+Welzijn) 

Zeggen wat er gezegd moet worden vergt moed, zeker in de wereld van armoede en schulden. Stichting de 

Moedige Dialoog nodigt uit om dat toch te doen, in publiek-private netwerken. ‘Dwars door alle sectoren 

heen, voor en ook door mensen met geldzorgen’, zegt bestuurder Jacqueline Beekman. Sociaal werkers 

kunnen daarbij een cruciale rol spelen. 

Lees verder -> 

 

Van Overleven naar Leven: voor huishoudens die vastlopen (Sociale vraagstukken) 

Sommige huishoudens lopen vast op meerdere levensgebieden en wantrouwen officiële instanties. 

Amsterdamse buurtteams werken met een aanpak die juist voor hen bedoeld is. Essentieel: veldwerkers en 

ervaringsdeskundigen trekken gelijkwaardig met elkaar op en sluiten aan bij wat een huishouden zelf 

belangrijk vindt. 

Lees verder -> 

 

Wil je mensen met schulden beter helpen? Gebruik VISH (NVVK) 

De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) zorgt voor snelle schuldrust bij mensen met schulden. 

Deurwaarders checken het systeem voor ze op pad gaan om beslag te leggen. Toch gebruiken nog maar 

weinig gemeenten het instrument, bleek op de Donderdagmiddagsessie die we er onlangs aan wijdden.  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over stappenplan afwikkelen van schuldhulpverleningstrajecten (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane) informeert Tweede Kamer over het 

stappenplan op basis van het beleidsbesluit voor het afwikkelen van Wsnp- (Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen) en minnelijke schuldhulpverleningstrajecten voor gedupeerde ouders. 

Lees verder -> 

 

Ministerie zet rekenfout in nieuwe schuldenwet recht (ANP) 

Door een probleem met de invoering van de nieuwe schuldenwet, is het bedrag waar mensen in de 

schulden altijd recht op houden, in een aantal gevallen lager of hoger uitgevallen dan de bedoeling was.  

Lees verder -> 

 

Ondernemers in de knel door corona: ontwikkel maatwerk voor schrijnende gevallen, invordering en 

schuldhulpverlening (Nationale Ombudsman) 

De overheid heeft tijdens de coronacrisis heel veel zzp'ers en kleine ondernemers goed geholpen. Maar er 

blijven schrijnende gevallen die buiten de boot vallen. Gemeenten hebben de ruimte nodig om voor hen 

lokaal maatwerk toe te passen. 

Lees verder -> 
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Nieuwe beslagvrije voet, verbetering of niet? (Schuldinfo) 

Op 22 april kwam de NOS met het bericht “Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen”. Aanleiding van 

dit bericht was dat 25 tot 40% van de mensen in een schuldregeling en wsnp door de nieuwe beslagvrije 

voet erop achteruit zijn gegaan. Het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ moest opnieuw worden berekend en 

dat viel in veel gevallen tegen. 

Lees verder -> 

 

Gemeente Assen koopt als proef schulden van jongeren op. ‘Wij verwachten wel een tegenprestatie’ 

(Dagblad van het Noorden) 

Het zal je maar gebeuren. Je bent jong, zit in de schulden, maar die worden opgekocht door de gemeente. 

Assen start met deze bijzondere proef. De gemeente koopt de schulden van 5 tot 10 jongeren op die in een 

problematische situatie zitten. De proef Jongeren Perspectief Fonds (JPF) loopt 2 jaar. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Wet vereenvoudiging belastingvrije voet (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees stuurt een brief over onderwerpen die te maken hebben met de Wet vereenvoudiging 

belastingvrije voet (Wvbv). De minister gaat onder meer in op het aflopen van de overgangstermijn bij deze 

wet. De belastingvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door 

schuldeisers. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over problemen door nieuwe deurwaarderswet (Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over het bericht 'Nieuwe deurwaarderswet brengt 

schuldenaars in problemen'. De Tweede Kamerleden Van Kent (SP) en Ceder (CU) hebben deze vragen 

gesteld. 

Lees verder -> 

 

Meer aandacht voor preventie bij gemeente en zorgverzekeraar (VNG) 

Zowel bij gemeenten als bij zorgverzekeraars hebben preventie en leefstijl meer aandacht gekregen. Ook 

wordt meer gekeken naar de omgeving waarin mensen leven, zoals werk of school, en hun persoonlijke 

situatie, zoals armoede of schulden. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de behoefte van mensen. 

Lees verder -> 
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