
 

 
 

 

 

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 armoede in de jeugdgezondheid’ beschikbaar (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 -> 

 

Lockdown zwaarder voor kinderen uit armere gezinnen (MO) 

Kinderen die tijdens de lockdown sterker verbonden waren met de natuur, hebben minder 

gedragsproblemen en emotionele zorgen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Uit de studie, van de Universiteiten 

van Cambridge en Sussex, bleek ook dat kinderen uit welvarende gezinnen hun band met de natuur tijdens 

de pandemie meer konden versterken dan minder welvarende leeftijdsgenoten. 

Lees verder -> 

 

Groter armoederisico onder niet-westerse migranten (Binnenlands Bestuur) 

De inkomensverdeling in Nederland behoort tot de meest gelijke van Europa en het aandeel huishoudens 

met een laag inkomen is in zo'n veertig jaar tijd flink gedaald. Wel slaat het risico op armoede steeds vaker 

neer bij mensen met een niet-westerse herkomst en bijstandsgerechtigden. Gepensioneerden lopen juist 

minder risico. 

Lees verder -> 

 

Nibud: Maandelijks 70 euro in de min door stijgende energierekening (Nibud) 

Een alleenstaande in de bijstand komt straks iedere maand 71 euro tekort. Dat blijkt uit berekeningen die 

het Nibud heeft gemaakt naar aanleiding van de stijgende energierekening. 

Lees verder -> 

 

Explosie gasprijzen raakt alle Nederlanders (Nibud) 

Het Nibud maakt zich zorgen over de effecten van de snel stijgende gasprijzen en roept de politiek op om in 

te grijpen. Honderdduizenden Nederlanders komen financieel in de knel door de prijsstijging. 

Lees verder -> 
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2. Schuldhulp 
 

Wat vinden schuldeisers van hulpvragers en schuldhulpverleners? (NVVK) 

Schuldeisers met heel veel vorderingen zijn minder gespitst op een zo hoog mogelijke opbrengst dan 

schuldhulpverleners weleens denken. Dat bleek tijdens een overleg dat we onlangs met een aantal 

schuldeisers hadden over dit onderwerp. Meer snelheid in het proces, efficiëntere communicatie en goede 

nazorg vinden grote schuldeisers veel belangrijker. 

Lees verder -> 

 

Rutte: uithuisplaatsing toeslagenkinderen zeer ernstig (Binnenlands Bestuur)  

Dat honderden kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst, is 'zeer ernstig'. 

Dat 'moeten we zeer ernstig bekijken', vindt premier Mark Rutte. 

Lees verder -> 

 

Meer dan duizend kinderen gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst (NOS) 

Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf onder kinderen van gedupeerden 

kinderopvangtoeslagenaffaire, 2015-2020. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Centraal Bureau 

voor de Statistiek gevraagd om een benadering van het aantal kinderen dat uithuisgeplaatst is onder 

kinderen van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Lees verder -> 

 

Schadevergoedingen in de toekomst buiten de boedel? (NVVK) 

In een motie pleitten GroenLinks en de ChristenUnie er onlangs voor om de schadevergoedingen vanwege 

geweldsmisdrijven in de jeugdzorg buiten de boedel van mensen met schulden te laten. Minister Dekker 

gaat daar niet in mee, maar kondigt wel onderzoek aan naar het onderwerp. 

Lees verder -> 

 

Verschil maken in de schuldhulpverlening: Een literatuurstudie naar de meerwaarde van 

ervaringsdeskundigheid (Sociaalweb) 

De laatste tijd is er veel aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en 

schulden. In dit literatuuroverzicht gaan we in op de onderzoeken die de afgelopen jaren over de inzet van 

ervaringsdeskundigheid zijn gepubliceerd.  

Lees verder -> 

 

Partnerfonds Brainport ziet geldzorgen bij goed betaalde werknemers, ‘vaker dan je zou verwachten’ 

(Eindhovens Dagblad) 

Ook werknemers van goed betalende bedrijven kunnen geldzorgen hebben; vaker dan je zou denken. Dat is 

aan het licht gekomen in het eerste jaar dat het Partnerfonds Brainport zich met het onderwerp bezighoudt. 

Lees verder -> 
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Factsheet vertelt je alles over Saneringskredieten, Collectief Schuldregelen en Schuldenknooppunt 

(NVVK) 

Ons NVVK Arrangement wordt door steeds meer schuldeisers en schuldhulpverleners omarmd. Om aan 

schuldeisers duidelijk te maken hoe het Arrangement in elkaar zit en waar de voordelen ontstaan, maakten 

we een handige factsheet. Ben jij schuldeiser? Download de factsheet en je bent na een paar minuten 

helemaal geïnformeerd. Ben je schuldhulpverlener en heb je veel contact met schuldeisers? Deel de 

factsheet met ze! 

Lees verder -> 

 

Gemeenten starten pilots via e-herkenning (NVVK) 

Wie voor een hulpvrager iets wil regelen waarbij de Digid van de betrokkene nodig is, moet òf telkens een 

machtiging regelen òf een strafbare handeling plegen door met de inloggegevens van de betrokkene aan de 

slag te gaan. Daar komt nu hopelijk binnen een jaar een einde aan. Waarbij aangetekend moet worden dat 

een oplossing voor dit probleem al vaker werd aangekondigd, maar tot nu toe nog niet tot stand gekomen 

is. 

Lees verder -> 

 

Tijdelijk extra aanbod van schuldhulp aan ondernemers (NVVK) 

Ondernemers met schulden die de juiste hulp missen, krijgen hulp van een tijdelijke ‘Vliegende Brigade’ van 

gespecialiseerde schuldhulporganisaties. Het aanbod wordt georganiseerd vanuit de Nederlandse 

Schuldhulproute. De betrokken schuldhulporganisaties hebben de expertise om ondernemers met 

schulden te helpen. Ook de gemeente waar de betrokken ondernemer woont krijgt een hulpaanbod. 

Lees verder -> 

 

Compensatie vanwege Toeslagenaffaire niet bedoeld voor schulden (NVVK) 

Cliënten in bewind die gedupeerd zijn vanwege de Toeslagenaffaire, krijgen daarvoor 30.000 euro (of meer) 

uitgekeerd. Het is belangrijk om een plan op te stellen wat er met het geld gaat gebeuren. Er zijn 

bewindvoerders die het bedrag gebruiken om schulden van cliënten af te lossen. Dat is ongewenst, cliënten 

kunnen je hiervoor aansprakelijk stellen. 

Lees verder -> 

 

“De overheid wordt niet vertrouwd, en dat begrijp ik ook” (NVVK) 

Hij is de enige fulltime wethouder Armoede en Schulden in Nederland. Zijn convenant met bewindvoerders, 

dat hen activeert om cliënten sneller schuldhulp te laten krijgen, riep verzet op. Inmiddels krijgt het ook 

bijval. Michiel Grauss is een bestuurder die graag leert van critici, maar die als het moet ook stevig uithaalt. 

“Ik word venijnig als je deel van het probleem bent en niet van de oplossing.” 

Lees verder -> 

 

Nieuw project geeft professionals inzicht in elkaars werk (NVVK) 

Rechters, schuldhulpverleners, Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders: in hoeverre 

kennen ze elkaars werk en weten ze welke uitdagingen daarbij horen? Als onderdeel van het NVVK-project 

‘Minder regeldruk – klant voorop’ gaan we deze vier groepen professionals nader kennis met elkaar laten 

maken. Welke vragen zou jij aan ze willen stellen? 

Lees verder -> 
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Belastingdienst vraagt jouw hulp om mensen met schulden boven bestaansminimum te houden 

(NVVK) 

Help jij mensen die teveel betaalde Toeslagen moeten terugbetalen? De afdeling Toeslagen van de 

Belastingdienst trekt teveel betaalde toeslagen af van nieuwe toeslagen. Soms komen mensen dan onder 

het bestaansminimum terecht. De oplossing: laat je hulpvrager de Belastingtelefoon bellen om de 

verrekening te laten stoppen, en vraag eventueel samen een betalingsregeling aan. 

Lees verder -> 

 

Kom bij vroegsignaleringssignaal voor jongere meteen in actie (NVVK) 

Gemeenten combineren vaak meerdere signalen van schuldeisers voordat ze, in het kader van 

vroegsignalering, op pad gaan. Dat werkt prima, maar bij jongeren kan het verkeerd uitpakken stelt student 

Bestuurskunde Gaby van Loon. De Zorgverzekeringslijn steunt haar betoog. ‘Het aantal jongeren met 

zorgverzekeringsschulden escaleert’. 

Lees verder -> 

 

NVVK-notitie Eigen Woning en schulden vernieuwd (NVVK) 

Wie eigenaar is van een huis, heeft net zo goed recht op schuldhulp als ieder ander. Misschien voor jou 

logisch, maar het komt nog steeds voor dat een eigen woning opgevoerd wordt als reden om geen 

schuldhulp te geven.  In de vernieuwde notitie ‘Eigen woning en schulden’ wordt nog eens sterk benadrukt: 

het bezit van een eigen woning is voor een NVVK-lid géén reden om een aanvraag schuldhulpverlening af te 

wijzen. 

Lees verder -> 

 

Kredietbanken helpen bij uitbetalen schuldeisers Toeslaggedupeerden (NVVK) 

Vanwege de deskundigheid van NVVK-leden heeft het ministerie van Financiën ons gevraagd om als 

onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de uitvoering van de private schuldenaanpak vorm 

te geven. In november start een beperkte pilot om het proces rondom het afhandelen van de eerste 

dossiers te testen. 

Lees verder -> 

 

20 nieuwe gemeenten sluiten aan bij VISH (NVVK) 

Nadat de NVVK in juli aandacht besteedde aan de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) hebben zich 20 

nieuwe gemeenten gemeld voor aansluiting. Als de technische aansluiting voor deze nieuwe gemeenten 

gerealiseerd is, is ongeveer een derde van alle gemeenten aangesloten op VISH. Deze gemeenten voldoen 

daarmee aan de wettelijke verplichting om gegevens te delen met gerechtsdeurwaarders. 

Lees verder -> 

 

Consumentvriendelijk incasseren met het NVVK Arrangement (NVVK) 

Infomedics verzorgt facturering en debiteurenbeheer voor de eerstelijns zorg. Sociaal en 

consumentvriendelijk incasseren is daarvoor een must. Daarom omarmt het bedrijf nu ook Collectief 

Schuldregelen en gaat het via het Schuldenknooppunt communiceren. 

Lees verder -> 
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Betalen mag geen voorwaarde zijn voor heraansluiting stroom (NVVK) 

Twee kleine kinderen, een derde op komst en dat in een woning zonder electriciteit: het gezin dat zich vorig 

jaar meldde bij NVVK-lid Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug had acuut schuldhulp nodig. De 

stroom was - in de koude periode van het jaar - afgesloten door Stedin. Het bedrijf wilde pas weer 

aansluiten als eerst de schuld volledig betaald werd. De ACM zet daar een streep door. 

Lees verder -> 

 

Financiële scholing mbo'ers moet schulden voorkomen (Binnenlands Bestuur) 

Veel burgerschapsdocenten in het mbo zien studenten met financiële problemen in hun klas. In de vier 

grootste steden geldt dat voor vier op de vijf docenten. Slechts 16 procent denkt dat 18-jarigen in staat zijn 

om juiste financiële keuzes te maken. Tijd voor actie, vinden Amsterdam en Rotterdam. 

Lees verder -> 

 

Zorgverzekeringschulden komen zelden alleen (Zorg+Welzijn) 

Sociale professionals moeten niet op de stoel van de schuldhulp gaan zitten, maar wel alert zijn op de 

eerste signalen van schuldenproblematiek. Schulden bij de zorgverzekeraar is zo’n belangrijk signaal. ‘Wacht 

niet tot iemand diep in de problemen zit’, waarschuwt Gert-Jan Heinsman van de Zorgverzekeringslijn. 

Lees verder -> 
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