
 

 
 

 

 

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  
 

Werken zonder Armoede (SER) 

Werk, en dus salaris, biedt niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn 

arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die armoede te komen is een aanpak nodig op meerdere 

fronten: een voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die 

aansluit op de behoeften van werkende minima. 

Lees verder -> 

 

Lancering Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ (Divosa) 

In Nederland groeit 1 op de 13 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 in afstemming met Divosa door het NCJ de handreiking ‘Omgaan met armoede in de 

jeugdgezondheid’ ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

TNO brengt energiearmoede gedetailleerd in kaart (TNO) 

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land leeft in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, 

wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Gebaseerd op cijfers 

van het CBS heeft TNO onderzoek gedaan naar aard, omvang en regionale spreiding van de 

energiearmoede in ons land.   

Lees verder -> 

 

2. Schuldhulp 
 

‘Niet logisch dat schuldenproblematiek zo groot blijft’ (Binnenlands Bestuur) 

In de nasleep van de kredietcrisis ontstond er een 'granieten bestand' van problematische schulden, die nog 

jarenlang bleven bestaan. Hoe voorkomen we dat hetzelfde gebeurt in de herstelfase van de coronacrisis? 

Die vraag staat centraal in de tweede aflevering van de podcastserie Herstart. 

Lees verder -> 
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Kabinet wil toegang tot schuldhulp verbeteren (Binnenlands Bestuur) 

Om de toegangsdrempel tot de wettelijke schuldsanering te verlagen, stelt minister Dekker van 

Rechtsbescherming een tweetal aanpassingen aan de regeling voor. De wijzigingen liggen in lijn met een 

eerder advies van de Nationale ombudsman, hoewel het voorstel volgens de ombudsman nog niet 

voldoende zal zijn om de toegang wezenlijk te verbeteren.  

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd: mei en juni 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 mei en juni 2021. 

Lees verder -> 

 

‘Uitfilteren loos alarm maakt vroegsignalering schulden efficiënter’ (Gemeente.nu) 

Gert-Jan Bakker is al jaren nauw betrokken bij vroegsignalering van schulden. Eerst in de uitvoering bij 

Alphen aan den Rijn en sinds 2,5 jaar politiek-bestuurlijk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG). Een interview. 

Lees verder -> 

 

Geef vertrouwen aan burgers met financiële problemen (NVVK) 

Vandaag was het Prinsjesdag. De Koning vraagt in zijn Troonrede aandacht voor kwetsbare groepen, die 

hard zijn getroffen. En belooft voortzetting van aandacht voor eenzaamheid, aanpak van schulden en 

kansenongelijkheid. We zijn blij met het ingezette beleid. Maar we zien dat er meer moet gebeuren. 

Lees verder -> 

 

Meer ambitie nodig in aanpak schuldenproblematiek (Binnenlands Bestuur) 

Het demissionaire kabinet kondigt op Prinsjesdag geen nieuwe maatregelen aan om armoede en 

problematische schulden te bestrijden. Dat terwijl de schuldenproblematiek juist vraagt om 'forse ambitie', 

vindt schuldhulpvereniging NVVK, die pleit voor een versterking van bestaanszekerheid en een socialer 

incassobeleid van de overheid. 

Lees verder -> 

 

Nibud: somber beeld koopkracht 2022 (Nibud) 

Vanuit de portemonnee gezien wordt 2022 een somber jaar voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. 

Dit concludeert het Nibud na bestudering van de Miljoenennota. Grote problemen die hun weerslag hebben 

op de huishoudportemonnee worden – bij gebrek aan een missionaire regering – niet aangepakt en veel 

huishoudens krijgen niet meer te besteden in 2022. 

Lees verder -> 

 

Onduidelijkheid over gegevensuitwisseling schuldhulp (Binnenlands Bestuur) 

Het is vaak niet duidelijk welke gegevens partijen mogen delen in het kader van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt al jaren signalen, klachten en 

vragen over bijvoorbeeld vroegsignalering. Ook worden gegevens gedeeld terwijl daar geen wettelijke 

grondslag voor is. 

Lees verder -> 
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Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Autoriteit Persoonsgegevens) 

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet 

mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er 

in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking 

opgesteld met aandachtspunten. 

Lees verder -> 

 

In gesprek met gemeenten over de gemeentelijke schuldhulp (VNG) 

Op 9 september heeft de VNG in samenwerking met de NVVK een online zomersessie ‘Samen in gesprek 

over goede lokale schuldhulp’ georganiseerd. 

Lees verder -> 

 

’Saneringskrediet vergroot kans op succes schuldregeling’ (NVVK) 

‘Het afsluiten van een saneringskrediet bij een schuldregeling vergroot de kans op een succesvolle 

afronding van een schuldregeling aanzienlijk. Ik heb er vertrouwen in dat het percentage 

saneringskredieten nog meer zal stijgen als het Waarborgfonds beschikbaar is.' Dat schrijft staatssecretaris 

Wiersma aan de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

'Ervaringsdeskundigen hebben aan een paar woorden genoeg' (NVVK) 

Wie zelf in de schulden zat, kan anderen vanuit die ervaring helpen. Dat vinden ervaringsdeskundigen zelf 

en dat vindt ook een toenemend aantal organisaties dat hen inzet. Ook in de Tweede Kamer klinken 

pleidooien om vaker gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. 

Lees verder -> 

 

Campagne wijst ondernemer met geldzorgen de weg naar hulp (Rijksoverheid) 

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al 

is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat 

alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een nieuwe campagne wijst het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ondernemers en ZZP’ers met geldzorgen de weg naar hulp. 

Lees verder -> 

 

Schuldsanering als onderdeel van het behandelplan (GGZ Nieuws) 

Het was al bekend dat psychische klachten kunnen ontstaan door financiële problemen. Daarom is het zo 

belangrijk dat behandelaars ook vragen naar de financiële situatie van de cliënt. Ondanks dat men voor 

schuldhulpverlening vaak ergens anders moet zijn, kan de ggz-medewerker het wel bespreekbaar maken. 

Lees verder -> 

 

Lichte stijging financiële hulpvragen in voorjaar 2021 (NVVK) 

In het voorjaar van 2020 startte NVVK en DIvosa 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 -> 
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Overheidsberichten over schuldhulp vaak te moeilijk (HAN) 

De teksten van berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak nog te 

moeilijk voor de lezers. Dat concluderen de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen 

(HAN) na onderzoek. 

Lees verder -> 

 

Vroegsignalering: de eerste ervaringen (Gemeente.nu) 

Begin dit jaar werd de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Deze wet tilt 

onder andere vroegsignalering naar een hoger, wettelijk verplicht niveau. We vroegen enkele energie- en 

drinkwaterbedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en Stichting BKR naar hun eerste ervaringen.  

Lees verder ->  

 

Belastingdienstloket voor gedupeerden toeslagenaffaire in lopende schuldregeling geopend (NVVK) 

Een schone lei voor gedupeerden van de toeslagenaffaire komt nu snel dichterbij. Schuldhulpverleners en 

beschermingsbewindvoerders kunnen de lopende Msnp-regeling van gedupeerde ouders beëindigen. 

Lees verder -> 

 

Stadsbank Oost-Nederland profiteert van alle procesversnellers in de schuldhulp (NVVK) 

Het afgelopen jaar werden er in snel tempo vernieuwingen doorgevoerd om schuldhulp efficiënter en beter 

te maken: saneringskredieten, Collectief Schuldregelen, convenanten en het Schuldenknooppunt. Hoe 

bevalt dat in de praktijk? 

Lees verder -> 

 

Geregistreerde schuld regeling voorkomt stress en psychische druk (Movisie) 

Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders en een ervaringsdeskundige van Movisie is, in 

samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 

de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. 

Lees verder -> 

 

Zorgen mbo-docenten over financiële zelfstandigheid eigen studenten (Wijzer in Geldzaken) 

Een ruime meerderheid (64%) van de burgerschapsdocenten op het mbo heeft studenten met financiële 

problemen in de klas. In de vier grote steden is dat zelfs 82%. Slechts 16% van alle mbo-docenten 

burgerschap acht studenten van 18 jaar voldoende in staat om de juiste financiële keuzes te maken. 

Lees verder -> 

 

Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten (Ieder(in)) 

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder 

beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële problemen. Dit heeft impact op hun 

bestaanszekerheid, hun sociale leven en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in). 

Lees verder -> 

 

Msnp, ondernemers en de Belastingdienst: hoe werkt dat? (NVVK) 

Sinds 1 januari accepteert de Belastingdienst ook schuldregelingen voor ondernemers. Daar organiseerden 

we in het voorjaar een drukbezochte bijeenkomst over. De belangrijkste vragen over het onderwerp staan 

hieronder. Je vindt deze publicatie binnenkort ook terug in onze Kennisbank. 

Lees verder -> 
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