
 

 
 

 

 

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  
 

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten (Nibud) 

Het Nibud en lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht hebben een handreiking opgesteld 

om deelname aan budgetcursussen te verhogen. Gemeenten en organisaties kunnen de handreiking 

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus te vergroten gebruiken om te kiezen voor de 

meest geschikte interventie. 

Lees verder -> 

 

Energiearmoede vraagt om klimaatrechtvaardigheid (Movisie) 

Energiearmoede lijkt plotsklaps een hot topic. Toch komt het begrip niet ineens uit de lucht vallen. 

Energiearmoede werd, aldus Wikipedia, in 1991 voor het eerst gedefinieerd door Brenda Boardman in haar 

boek Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten zetten minder minimaregelingen in door corona, maar verwachten een stijging (Divosa) 

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen gemiddeld met bijna €755 per jaar ondersteund in 

2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019. Met deze ondersteuning kunnen de gezinnen 

bijvoorbeeld meedoen aan sport en cultuur. Ook kunnen zij daarmee onverwachte noodzakelijke kosten 

betalen en hebben zij toegang tot betaalbare zorg. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Armoede & 

Schulden, een samenwerking tussen Divosa, Stimulansz en BMC. 

Lees verder -> 

 

‘Kijk naar wie de mens achter de hulpvraag is’ (Movisie) 

Tijdens de week van de Challenge Armoede, dit jaar in het teken van de samenhang tussen financiële 

problemen en psychische problematiek, ging Movisie in gesprek met ervaringsdeskundigen tijdens een 

online Q&A. 

Lees verder ->. 

 

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima (Nibud) 

Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van 

de generieke maatregelen om de verhoging van de energiekosten tegen te gaan, wordt ingezet via de 

huurtoeslag. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. 

Lees verder -> 
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Nationale ombudsman onderzoekt onderbenutting van voorzieningen door kwetsbare ouderen 

(Nationale Ombudsman) 

De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks circa 30.000 klachten van burgers die in de knel zitten. Na een 

interventie of onderzoek blijkt dan regelmatig dat er vanuit de overheid voorzieningen beschikbaar waren, 

maar dat daar geen gebruik van is gemaakt.  

Lees verder -> 

 

Gezichten van een onzeker bestaan (Raad Volksgezondheid & Samenleving) 

Bestaansonzekerheid is schadelijk, voor het individu én de samenleving. In het verhalenboek ‘Gezichten van 

een onzeker bestaan’ laat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zich meenemen door 14 mensen in 

hun jarenlange bestaan in onzekerheid. 

Lees verder -> 

 

Armoedecoalitie bepleit gerichte compensatie energiearmoede (NVVK) 

Voor ruim 1 miljoen inwoners van Nederland staat de bestaanszekerheid ernstig onder druk, schrijft de 

Landelijke Armoedecoalitie in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bepleit onder andere een 

beslagvrije voet die rekening houdt met hogere energieprijzen. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigheid in Meppel: In een tandem tegen armoede (Movisie) 

De gemeente Meppel heeft een aanbeveling uit een onderzoeksrapport naar armoede omgezet in concrete 

daden: inwoner Miranda de Haas is opgeleid en werkzaam als ervaringsdeskundige armoede en sociale 

uitsluiting. Zij vormt een tandem met Diana Glastra – een beleidsmedewerker op hetzelfde gebied. 

Lees verder -> 

 

De gevolgen van ongelijkheid in ons zorgstelsel: geen geld voor de tandarts (NPO Radio 1) 

Wat is de relatie tussen armoede en kiespijn? Zo’n anderhalf miljoen mensen in Nederland gaan weleens 

een jaar niet naar de tandarts. In DOCS een korte documentaire over de gevolgen van ongelijkheid in ons 

zorgstelsel. 

Lees verder -> 

 

Waterarmoede in Nederland: een verkenning (H2O Waternetwerk) 

In een verkennende studie heeft KWR waterarmoede in Nederland vanuit vijf perspectieven onderzocht. De 

drinkwatersector ontwikkelt momenteel verschillende initiatieven om waterarmoede (specifiek 

betalingsachterstanden en afsluitingen) tegen te gaan. 

Lees verder -> 

 

Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen (Rijksoverheid) 

Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de 

klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput uit de tijdens de coronacrisis door het kabinet 

toegekende, en nog niet besteedde, noodsubsidie van vier miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. 

Lees verder -> 
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2. Schuldhulp 
 

Duizenden kregen eerder hulp bij schulden (Binnenlands Bestuur) 

De inzet op vroegsignalering van schulden lijkt vruchten af te werpen. Nieuwe cijfers wijzen erop dat in 2021 

minstens vijfduizend mensen eerder hulp van de gemeente hebben gekregen dankzij vroegsignalering. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek naar illegale schuldbemiddeling (NVVK) 

Financiële hulpverleners komen soms voorbeelden tegen van bedrijven die tegen betaling schulden regelen. 

Het ministerie van Sociale Zaken start nu een onderzoek om die praktijk in beeld te brengen. Doel is het 

Bureau Economische Handhaving beter in staat te stellen deze praktijk aan te pakken. Lees verder -> 

 

Meer personen met studieschuld, gemiddelde studieschuld gelijk gebleven (CBS) 

Het aantal personen met een studieschuld was begin 2021 hoger dan een jaar eerder. Na een toegenomen 

stijging in de afgelopen jaren is de gemiddelde schuld ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. De totale 

Nederlandse studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg 24,4 miljard euro. Dat meldt het CBS op 

basis van nieuwe cijfers. 

Lees verder -> 

 

Toch schuldregeling mogelijk bij 'fraudevorderingen' (Binnenlands Bestuur) 

Mensen die een deel van de uitkering moeten terugbetalen door het per ongeluk overtreden van de 

inlichtingenplicht, komen vanaf volgend jaar toch in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding van die 

vordering. Gemeenten mogen alvast op de wetswijziging anticiperen. 

Lees verder -> 

 

Jongeren met schulden helpen - het kan echt (NVVK) 

Door de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet vereenvoudiging beslagvrije 

voet lijkt hulpverlening aan jongeren in de knel te komen. Het inkomen dat ze krijgen vanuit DUO of een 

andere studielening mag niet meegeteld worden voor de berekening van de beslagvrije voet. Daarmee is 

hun aflossingscapaciteit soms nul. Wat kun je dan doen?  

Lees verder -> 

 

Met NVVK Arrangement helpt Kredietbank Nederland inwoners met schulden sneller op de been 

(NVVK) 

Kredietbank Nederland verzorgt de schuldhulpverlening voor maar liefst 75 gemeenten. De schat aan 

kennis die dat oplevert maakt dat de organisatie er vaak vroeg bij is met innovaties. Zo loopt Kredietbank 

Nederland voorop door als een van de eersten het hele NVVK Arrangement te bieden. Relatiemanager 

Anneke Suvee licht toe wat gemeenten daarmee kunnen bereiken voor inwoners met schulden.  

Lees verder -> 

 

Afloscapaciteit: moet het altijd geld zijn of is een tegenprestatie ook goed? (NVVK) 

De NVVK heeft vorig jaar de good-old aflostabel moeten loslaten. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 

brengt met zich mee dat we nu niet altijd meer een aanbod aan schuldeisers kunnen doen. In 2021 

hanteerden we een nieuwe berekening, bij wijze van pilot. Het wordt nu tijd om vooruit kijken. Is de nieuwe 

werkwijze effectief, wenselijk en efficiënt? Dat horen we graag van jou! 

Lees verder -> 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/duizenden-kregen-eerder-hulp-bij-schulden.19040336.lynkx
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/23/Onderzoek-naar-illegale-schuldbemiddeling?originNode=1420
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/47/meer-personen-met-studieschuld-gemiddelde-studieschuld-gelijk-gebleven
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/toch-schuldregeling-mogelijk-bij.19017476.lynkx
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/17/Jongeren-met-schulden-helpen-het-kan-echt?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/17/Met-NVVK-Arrangement-helpt-Kredietbank-Nederland-inwoners-met-schulden-sneller-op-de-been?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/17/Afloscapaciteit-moet-het-altijd-geld-zijn-of-is-een-tegenprestatie-ook-goed?originNode=1420


 

 
 

Uitkomst van het reflectieprogramma in kinderopvangtoeslagzaken (Raad van State) 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de 

strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling 

bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp tegen betaling, wat kun je doen? (Schuldinfo) 

Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en kan tot slapeloze nachten leiden. Even 

googelen, en ja er zijn allerlei bureautjes die wel willen helpen. Tegen betaling natuurlijk. Er worden forse 

kosten in rekening gebracht bij mensen die veel schulden hebben, terwijl iedereen recht heeft op gratis 

hulp. De wet biedt bescherming. Wat kun je doen? 

Lees verder -> 

 

Aanpak schulden is sleutel in begeleiding van ex-delinquent (Sociale vraagstukken) 

De financiële problematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd is erg groot. Schulden hebben 

een sterke negatieve invloed op al hun levensdomeinen en vergroten het risico op terugval in criminaliteit. 

Toch zijn schulden onderbelicht in de begeleiding van ex-delinquenten. Gercoline van Beek pleit voor meer 

expliciete aandacht voor schulden in de reclassering. 

Lees verder -> 

 

Nationale ombudsman: ouders toeslagenaffaire nog altijd niet netjes geïnformeerd (Nationale 

Ombudsman) 

Ouders die zich bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aanmelden voor herstel, maar niet in 

aanmerking komen voor de 30.000 euro, worden daarover nog altijd niet behoorlijk geïnformeerd. Ze 

ontvangen een standaard brief waarin niet staat waarom ze precies zijn afgewezen voor de zogenoemde 

'lichte toets'. 

Lees verder -> 

 

Soms mag je bijstandsgerechtigen steviger vastpakken (Binnenlands Bestuur) 

In de Drechtsteden kunnen bijstandsgerechtigden vanaf volgend jaar worden verplicht om mee te werken 

aan schuldhulpverlening. Is dat de zóveelste dwangmaatregel waar bijstandsgerechtigden mee te maken 

krijgen, of is het het noodzakelijke 'duwtje in de rug' om eindelijk uit de schulden te komen? Wethouder 

Peter Heijkoop (armoedebestrijding, CDA): 'Ik loop er niet van weg om mensen wat meer bij de hand te 

nemen.' 

Lees verder -> 

 

Gemeente mag ook bij schending inlichtingenplicht instemmen met schuldregeling (NVVK) 

Met ingang van 15 november mogen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV ook instemmen 

met een schuldregeling als de hulpvrager de inlichtingenplicht heeft geschonden. Schending van de 

inlichtingenplicht werd tot nu toe altijd gezien als poging tot fraude, hoewel het in veel gevallen om 

vergissingen gaat. De bijbehorende boete stond een schuldregeling in de weg, maar dat is vanaf vandaag 

verleden tijd. 

Lees verder -> 

 

 

 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@127602/uitkomst-reflectieprogramma/
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https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/15/Gemeente-mag-ook-bij-schending-inlichtingenplicht-instemmen-met-schuldregeling?originNode=1420


 

 
 

Stem betaalregeling af op situatie klant (NVK) 

Consumenten die hun zorgrekening niet kunnen betalen, krijgen soms het aanbod een betaalregeling te 

treffen. Er zijn aanbieders die daar kosten voor rekenen, andere doen dat niet. RTLNieuws maakte er een 

reportage over. 

Lees verder -> 

 

Omgang met klanten bij betalingsproblemen consumptief krediet kan beter (AFM) 

Klanten met een betalingsprobleem bij een consumptief krediet kunnen door aanbieders beter geholpen 

worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 9 aanbieders. 

Lees verder -> 

 

Belastingdienst geeft voorrangspositie tijdelijk op (NVVK) 

Het staat een beetje onopvallend in een brief van de regering aan de Kamer, maar het is belangrijk nieuws 

voor financiële hulpverleners: de Belastingdienst ziet tijdelijk af van haar preferente positie als schuldeiser. 

Lees verder -> 

 

Staatssecretaris: ‘Trots op jullie bijdrage aan schuldregeling toeslaggedupeerden’ (NVVK) 

‘De overheid moet goed kijken naar het effect van beleid en wetten. Luisteren naar de uitvoering. Luisteren 

naar mensen die gebruik maken van regelingen. En praten met partijen als de NVVK, want jullie leden zien 

het als er dingen misgaan.’ 

Lees verder -> 

 

Bijstand? Dan ook verplichte schuldhulp in Dordrecht en buurgemeenten (Trouw) 

Wie in Dordrecht en omliggende gemeenten een bijstandsuitkering aanvraagt, kan in sommige gevallen 

worden verplicht om schuldhulpverlening te accepteren. ‘Vaak staat een schuld ook de stap naar een baan 

in de weg. Dat willen we doorbreken’, licht wethouder Heijkoop toe. 

Lees verder -> 

 

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen (Nibud) 

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten 

kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk 

aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid. 

Lees verder -> 

 

Hulpverlener jaagt inwoners juist verder in de schulden (Omroep Gelderland) 

De schuldhulpverlener die de gemeente Arnhem inhuurt, zit stevig in de problemen. Door onder meer 

personeelsgebrek zouden cliënten zelfs verder in de schulden gejaagd worden, laat het college weten. 

Wethouder Martien Louwers eist dan ook snelle verbetering bij schuldhulpverlener PLANgroep. 

Lees veder -> 

 

Automatisch boetedoen (Sociale vraagstukken) 

Ooit kregen we van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een surrealistische boete. De auto was total 

loss en kon niet meer rijden. We hadden de auto aan een garage verkocht en vervolgens de verzekering 

opgezegd. De garage was om de hoek. Om praktische redenen vonden we het opportuun om de auto nog 

even op ons terrein te laten staan. Huppakee, een boete van honderden euro’s. 

Lees verder -> 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/12/Stem-betaalregeling-af-op-situatie-klant?originNode=1420
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/november/onderzoek-achterstandsbeheer-aanbieders-krediet
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/10/Belastingdienst-geeft-voorrangspositie-tijdelijk-op?originNode=1420
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https://www.trouw.nl/economie/bijstand-dan-ook-verplichte-schuldhulp-in-dordrecht-en-buurgemeenten~b3c17282/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-redzaamheid-statushouders-bepalen/
https://www.gld.nl/nieuws/7439492/hulpverlener-jaagt-inwoners-juist-verder-in-de-schulden
https://www.socialevraagstukken.nl/column/automatisch-boetedoen/


 

 
 

Basisbetaalrekening aanvragen, zo doe je dat (NVVK) 

Wil jij dat jouw aanvraag voor een basisbetaalrekening in één keer goed gaat? Lees dan dit nieuwe overzicht 

met aandachtspunten. Belangrijke tips: vraag altijd eerst een normale bankrekening aan bij een andere 

bank, zeker als er ‘slechts’ sprake is van een interne registratie (IVR). En als de klant het al een tijdje zonder 

rekening moet stellen, zorg dan voor een duidelijke toelichting op de omstandigheden bij ‘de laatste bank’ 

waar de aanvrager bankierde.  

Lees verder -> 

 

NVVK zet overleg met BKR over registraties voort (NVVK) 

De registratie van schuldhulpverlening is voortaan geregeld via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

(Wgs). Daarom is de overeenkomst tussen BKR en NVVK, waarmee het registreren tot nu toe geregeld werd, 

per 1 november opgezegd. Welke gevolgen heeft dat precies? Dit artikel legt het uit. 

Lees verder -> 

 

1 schuld, 1 deal, 1 dag! (NVVK) 

In april van dit jaar boekte ’s-Hertogenbosch al forse tijdwinst met Collectief Schuldregelen. Nu er nog meer 

schuldeisers aangesloten zijn is dat alleen nog maar verbeterd. Onlangs behaalde de gemeente een nieuw 

record:een schuldregeling in 1 dag! 

Lees verder -> 

 

Gemeenten gaan achter hypotheekachterstanden aan (Binnenlands Bestuur) 

Zes gemeenten mogen vanaf volgend jaar, bij wijze van experiment, contact zoeken met inwoners die een 

betaalachterstand op hun hypotheek hebben. Op die manier hopen de gemeenten op tijd 

schuldhulpverlening aan te kunnen bieden.  

Lees verder -> 

 

Schuldhulproute verlaagt drempel om op werk schulden te bespreken (Zorg+Welzijn) 

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) helpt werkgevers om geldproblemen van werknemers te signaleren 

en ze te begeleiden naar de juiste hulp. Steeds meer bedrijven en ook gemeenten sluiten zich aan bij de 

NSR, zoals schoonmaakbedrijven Asito en Facilicom. ‘De schaamte om schulden op je werk te bespreken is 

groot.’ 

Lees verder -> 

 

Grens privacywet opgezocht bij hulp toeslagenouders (Binnenlands Bestuur)  

De gemeente Rotterdam gaat proberen de telefoonnummers van zeshonderd gedupeerden van het 

toeslagenschandaal te achterhalen in de gemeentelijke systemen om hulp te kunnen aanbieden. 

Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding en Schuldenaanpak) schrijft in een brief aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens dat daarmee ‘zeer strikt en formeel genomen de randen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) worden opgezocht en mogelijk overschreden’. 

Lees verder -> 

 

Pleidooi voor integrale benadering van preventie (Sociale vraagstukken) 

Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk 

nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale benadering van 

preventie is nodig. Bestaanszekerheid vormt de kern ervan. 

Lees verder -> 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/08/Basisbetaalrekening-aanvragen-zo-doe-je-dat?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/01/NVVK-zet-overleg-met-BKR-over-registraties-voort?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/03/1-schuld-1-deal-1-dag?originNode=1420
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-gaan-achter-hypotheekachterstanden-aan.18871874.lynkx
https://www.zorgwelzijn.nl/schuldhulproute-verlaagt-drempel-om-op-werk-schulden-te-bespreken/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/grens-privacywet-opgezocht-bij-hulp.18819266.lynkx
https://www.socialevraagstukken.nl/pleidooi-voor-integrale-benadering-van-preventie/


 

 
 

Antwoorden op Kamervragen over financiële problemen door fouten UWV (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Fouten UWV brengen mensen 

in financiële problemen' en 'Zwartboek over misstanden UWV: Mensen komen diep in de schulden of raken 

hun huis kwijt'. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Schuldenknooppunt wint prijs voor innovatie in creditmanagement (NVVK) 

Tijdens de VVCM Credit Expo op donderdag 28 oktober is het Schuldenknooppunt uitgeroepen tot winnaar 

van de Credit Management Innovation Award. De vakjury waardeerde 'de eenvoud van de oplossing in een 

ingewikkeld speelveld'. 

Lees verder -> 

 

NVVK zet overleg met BKR over registraties voort (NVVK) 

De registratie van schuldhulpverlening is voortaan geregeld via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

(Wgs). Daarom is de overeenkomst tussen BKR en NVVK, waarmee het registreren tot nu toe geregeld werd, 

per 1 november opgezegd. Welke gevolgen heeft dat precies? Dit artikel legt het uit. 

Lees verder -> 

 

De kracht van ervaringsvrijwilligers - Hoe ervaringsverhalen anderen kunnen helpen (Sociaalweb) 

Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale 

thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het 

(vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. 

Lees verder -> 

 

‘Schaamte is de grootste belemmering voor mensen met schulden’ (Zorg+Welzijn) 

Ze staat bekend als een onconventioneel bestuurder in de schuldhulpverlening. Ze stond aan de basis van 

de “andere aanpak” van schuldhulpverlening in Amsterdam: de focus op het contact en de relatie met 

klanten met schulden. Jurenne Hooi publiceert in december een boek over haar ervaringen en lessen in de 

schuldhulpverlening.  

Lees verder -> 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/02/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-fouten-uwv-brengen-mensen-in-financiele-problemen
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/01/Schuldenknooppunt-wint-prijs-voor-innovatie-in-creditmanagement?originNode=1420
https://www.nvvk.nl/page/1439/2021/11/01/NVVK-zet-overleg-met-BKR-over-registraties-voort?originNode=1420
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/de-kracht-van-ervaringsvrijwilligers-hoe-ervaringsverhalen-anderen-kunnen-helpen
https://www.zorgwelzijn.nl/schaamte-is-grootste-belemmering-voor-mensen-met-schulden/

