
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen over Schulden en Armoede en 

stress-sensitieve dienstverlening. 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. Schulden 

 

Omgang met stijgende energiekosten vraagt alertheid  

Onlangs publiceerde Stimulansz een goede handreiking over de toepassing van de energietoeslag. Tegelijk 

publiceerde specialist Marion Bijveld van Stimulansz een verhelderende blog over het onderwerp. Zij 

beschreef daarin de mogelijkheden om mensen die al in een schuldregeling zitten te helpen wanneer de 

energierekening sterk stijgt. 

Lees verder -> 

 

Dienst Toeslagen hervat terugvorderen teveel betaalde toeslagen  

Wie in de afgelopen twee jaar teveel toeslag ontving kreeg daar tot nu toe vanwege de coronapandemie 

geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel voor. Maar nu de pandemie voorbij is, begint de 

dienst Toeslagen ook weer met terugvorderen. De komende tijd vordert de dienst per week bij 100.000 

burgers teveel betaalde toeslag terug. 

Lees verder -> 

 

Schuldenrust creëren is goed, maar schuldeisers moeten ook steentje bijdragen  

Een nationaal fonds voor mensen met problematische schulden, zodat ze daar sneller van af zijn en 

opnieuw kunnen beginnen. Dat bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een nieuw 

rapport. Een van de belangrijke voorstellen uit het rapport is dat de overheid de gesaneerde schulden van 

iemand kan overnemen. Rust creëren door het overnemen van schulden is goed, maar het onderliggende 

probleem moet ook aangepakt worden. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over slachtoffers in de schuldhulpverlening  

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de vraag of er slachtoffers bekend zijn die in een 

schuldhulp- of saneringstraject vallen. Hij gaat daarbij in op eventuele mogelijkheden dat een rechter de 

vergoeding buiten de boedel laat De Tweede Kamer had hierom verzocht tijdens het debat van 10 februari 

2022. 

Lees verder -> 

 

Ombudsmannen vragen opnieuw versnelling in hersteloperatie toeslagenaffaire  

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vragen staatssecretaris De Vries opnieuw om 

versnelling in de hersteloperatie toeslagenaffaire. De in het voorjaar van 2021 aangekondigde 

herstelregelingen voor kinderen en ex-partners zijn er nog altijd niet en ook de herijking laat lang op zich 

wachten. Bovendien is er grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren. 

Lees verder -> 
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Lokale belastinginners willen schulden sneller oplossen  

Schuldhulpverleners en lokale belastinginners willen beter samenwerken om problematische schulden zo 

snel mogelijk op te lossen. Daarvoor tekenen de vereniging voor schuldhulpverleners NVVK en de Landelijke 

Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) donderdag een convenant. 

Lees verder -> 

 

Maastrichtse wachtkamer om huisuitzettingen te voorkomen  

Het crisisinterventieteam in Maastricht kan niet altijd voorkomen dat huurders uit hun huis worden gezet. 

Voor die huurders is er De Wachtkamer, een eenvoudige woonvoorziening waar ze een poosje kunnen 

nadenken over hoe ze verder willen. Besluiten ze zich onder bewind te laten stellen, dan mogen ze alsnog 

terug naar hun voormalige woning. 

Lees verder -> 

 

Stel bestaanszekerheid van mensen centraal bij brede armoede- en schuldenaanpak  

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de 

huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het 

voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid 

van mensen centraal stelt. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een recent 

advies. 

Lees verder -> 

 

Zorg dat je klant zo nodig voorschotbedragen aanpast ( 

De overheid komt de burger tegemoet in de sterk gestegen energieprijzen door zowel de belasting als de 

btw op energie te verlagen. Voor mensen met een kleine beurs is het belangrijk dat die verlagingen snel in 

hun voorschotbedrag worden verrekend.  

Lees verder -> 

 

Onderzoekers voorspellen stijging hulpvraag na corona  

Door de coronapandemie groeide de groep Nederlanders met kans op problematische schulden. De groep 

omvat tussen de 17.000-130.000 mensen. Door de groei van deze groep neemt de hulpvraag toe met 

maximaal 20 procent. Dat concludeert de NVVK op basis van onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek 

voor haar uitvoerde. 

Lees verder -> 

 

Financiële hulp geeft stabiliteit en perspectief, maar bereikt nog te weinig mensen  

Na financiële hulp hebben mensen vaker werk of dagbesteding, maken ze minder gebruik van 

bijstandsuitkeringen en nemen geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen af. Er is vaker sprake van 

stabiliteit in huisvesting en gezinssituatie. Ook het sociaal netwerk is sterker. Dat blijkt uit onderzoek van 

bureau Purpose met medewerking van de Hogeschool van Amsterdam. 

Lees verder -> 

 

Gemeente mag inwoners niet vragen hun bewindvoerder te ontslaan 

De gemeente Groningen mag niet van inwoners die onder beschermingsbewind zijn gesteld vragen dat zij – 

tegen hun zin – de kantonrechter verzoeken om ontslag van hun bewindvoerder. Dat heeft de Centrale 

Raad van Beroep bepaald in drie uitspraken.  

Lees verder -> 
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Groningen mag inwoners geen eigen bewindvoerder opdringen  

De gemeente Groningen mag inwoners die onder beschermingsbewind staan niet tegen hun zin in een 

eigen bewindvoerder opdringen. Dat is de strekking van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. 

Groningen voert de bewindvoering sinds 2018 zo veel mogelijk zelf uit. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulplijn is in maart twee keer zo veel gebeld als maand eerder  

De hulplijn voor mensen met geldzorgen van de Nederlandse Schuldhulproute is in maart twee keer zo veel 

gebeld als in februari. Sinds de oprichting in september 2020 klopten al tienduizend Nederlanders aan bij 

de dienst. 

Lees verder -> 

 

Grote verschillen tussen gemeenten bij schuldhulp ondernemers  

De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers verschilt sterk per gemeente. Dat zegt de 

Nationale ombudsman in zijn rapport 'Zelfstandigen over de drempel'. 

Lees verder -> 

 

Regierol gemeenten bij ondernemers met financiële zorgen  

Vandaag publiceert de Nationale ombudsman een verkennend onderzoek over toegang tot 

schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen en aanpakken 

van schulden bij hun inwoners en ondernemers (als natuurlijke personen) vanuit de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs). 

Lees verder -> 

 

Schuldhulp levert maatschappelijk rendement op  

Financiële hulpverlening heeft positieve effecten op allerlei leefgebieden, en levert bovendien 

maatschappelijke winst op. Toch is er nog volop ruimte voor verbetering, want veel mensen krijgen nog niet 

de financiële hulp die ze nodig hebben. 

Lees verder -> 

 

Geen hulp bij schulden, geen huisuitzetting  

Woningcorporatie Woonwenz mag huurder Sylvana Pilouw, ondanks een forse huurachterstand, voorlopig 

niet uit haar sociale huurwoning zetten. De reden: de corporatie heeft zich niet gehouden aan de wettelijke 

plicht om contact op te nemen met de huurder en de betalingsachterstand door te geven aan de 

gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Lees verder -> 

 

‘Hulpvrager moet schuldpauzeknop kunnen indrukken’  

Iedereen die schulden heeft en bij de gemeente om hulp vraagt, moet een zogenaamde 'schuldpauzeknop' 

in kunnen drukken, waardoor schuldeisers tijdelijk op afstand worden gehouden. Dat vinden de NVVK, de 

vereniging voor schuldhulpverleners, en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven, die vandaag 

een plan voor een Landelijke Schuldpauzeknop aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, 

ChristenUnie) voorleggen. 

Lees verder -> 
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NVVK en gemeenten starten ontwikkeling Landelijke Schuldpauzeknop  

Wie schulden heeft, moet de mogelijkheid krijgen schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus tijdelijk 

even op afstand te houden. Zo’n schuldpauze moet eenvoudig kunnen starten. Iedereen die zich vanwege 

schulden gemeld heeft bij zijn gemeente zou de Schuldpauzeknop in moeten kunnen drukken. Dat vinden 

de NVVK en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. 

Lees verder -> 

 

Naar één portaal voor het ontvangen van vroeg- en afsluitsignalen  

Al voor de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking trad, waren energieleveranciers en 

drinkwaterbedrijven verplicht om voorafgaand aan afsluiting een signaal af te geven aan de gemeente, 

zodat een daadwerkelijke ‘bedreigende situatie’ mogelijk voorkomen kon worden. Wat te doen met deze 

signalen nu vroegsignalering verplicht is? Tijdens een webinar gaf de NVVK uitleg. 

Lees verder -> 

 

Aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging wetsvoorstel uitvoeren breed offensief  

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de 3e nota van wijziging van het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren 

van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) naar de 

Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Zo voorkomt Amsterdam veel huisuitzettingen  

Woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, de gemeentelijke uitkeringsinstantie en andere 

instellingen voor sociale dienstverlening werken in Amsterdam nauw samen om te voorkomen dat huurders 

uit hun huis worden gezet. Bijstandsgerechtigden met huurachterstand krijgen speciale hulp: de huur wordt 

op hun uitkering ingehouden en rechtstreeks aan de verhuurder betaald. 

Lees verder -> 

 

 

2. Armoede algemeen  
 

Terugkijken: webinar Bestaanszekerheid met Marjet van Houten  

De financiële bestaanszekerheid van mensen staat onder druk. Een miljoen Nederlanders leven in armoede 

of kampen met schulden, waaronder een forse groep werkende armen. Een grote groep van ruim een 

miljoen mensen is uitgesloten van arbeid. Mensen hebben werk, een goede dag-invulling, een fatsoenlijk 

inkomen en een dak boven hun hoofd nodig. Ze hebben bestaanszekerheid nodig. 

Lees verder -> 

 

Nationaal plan kindergarantie  

Dit nationaal plan geeft de stand van zaken weer van beleid om kinderarmoede tegen te gaan en het welzijn 

onder kinderen te bevorderen. Het komt voort uit de Raadsaanbeveling kindergarantie. Het hoofddoel van 

de kindergarantie is het verminderen van armoede onder kinderen. 

Lees verder -> 
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Geld erbij voor mensen onder de armoedegrens?  

Op 21 april 2022 was de derde aflevering van 360 graden Movisie Talk, de nieuwe talkshow van Movisie. 

Deze aflevering ging over de vraag of een structurele verhoging van lage inkomens een goed idee is. Marcel 

Ham ging in gesprek met Tilburgse bijstandsgerechtigde Hanny Heuvelink, Nibud-directeur Arjan 

Vliegenthart, hoogleraar economie Pierre Koning en Movisie-expert Marjet van Houten. 

Lees verder -> 

 

Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen  

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder andere door een 

gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Maar ook door onverwerkte 

traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten 

en hebben ze geen financiële buffer. 

Lees verder -> 

 

Hanny Heuvelink komt op voor mensen in armoede  

De prijzen stijgen als een komeet. Dat schrijnt vooral voor de 1 miljoen mensen met een laag loon of een 

uitkering. De Landelijke Armoedecoalitie bepleit – ondersteund door Movisie en het Nibud– een structurele 

verhoging van de lage inkomens. Goed idee? 

Lees verder -> 

 

Ineens redden deze middeninkomens het niet meer  

Gemeenten slaan alarm. Mensen met een laag middeninkomen krijgen geen 800 euro compensatie van het 

Rijk voor de gestegen energieprijzen, maar geven door alle prijsstijgingen wel meer uit dan er binnenkomt. 

Lees verder -> 

 

Grote meerderheid mensen houdt geen geld over of komt geld tekort  

Uit FNV-onderzoek onder bijna 20.000 leden blijkt, dat 34% van de geënquêteerden maandelijks geen geld 

overhoudt om buffers op te bouwen voor grotere uitgaven. Daarbij komt nog eens 29% van de 

geënquêteerden geld tekort, oplopend tot enkele honderden euro’s per maand. Bij elkaar opgeteld heeft 

63% het dus (te) krap. 

Lees verder -> 

 

Inflatie heeft groot effect op bestaanszekerheid voor gezinnen in bijstand  

De inflatie was al hoog, maar afgelopen maand steeg hij nog verder naar 11,9%. Stichting Quiet uit 

Nijmegen zet zich in voor de minima in Nijmegen. Vincent de Jong van Stichting Quiet vertelt wat de 

gestegen inflatie betekent voor de mensen die de stichting vertegenwoordigt.  

Lees verder -> 
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Om de volgende artikelen te lezen heb je een abonnement op Zorg+Welzijn nodig: 

 

Taboe rondom armoede doorbreken: ‘We moeten uitgaan van vertrouwen’   

Nederlanders praten niet graag over hun financiën. En al helemaal niet over armoede en schulden. Er 

rust een taboe op het onderwerp, stelt Roeland van Geuns, lector armoede interventies aan de HvA. Hoe 

doorbreken we dat taboe?  

Lees verder -> 

 

‘Vraag jezelf altijd af: creëer ik bestaanszekerheid of -onzekerheid?’  

Sociaal professionals moeten constant keuzes maken, die directe gevolgen hebben voor hun cliënten. De 

vraag is dan ook: hoe maak je de juiste keuzes? Actieonderzoeker Jelle Smits heeft geleerd om altijd te 

kiezen voor de optie die de meeste bestaanszekerheid biedt. ‘Dat is waar het bij veel casuïstiek om 

draait.’ 

Lees verder -> 

 

Taboe rondom armoede doorbreken: ‘We moeten uitgaan van vertrouwen’  

Nederlanders praten niet graag over hun financiën. En al helemaal niet over armoede en schulden. Er 

rust een taboe op het onderwerp, stelt Roeland van Geuns, lector armoede interventies aan de HvA. Hoe 

doorbreken we dat taboe? ‘We moeten mensen benaderen vanuit vertrouwen. Dan is er veel meer 

mogelijk.’ 

Lees verder -> 

 

 

3. Energiearmoede  
 

‘Je kunt het zien als een vrijwillige belasting’  

Een filantroop die miljoenen uitgeeft om minder bedeelde stadsgenoten te helpen de energierekening te 

betalen: het is een ongebruikelijke vorm van liefdadigheid. Vermogensfondsen nemen niet vaak zo 

nadrukkelijk een overheidstaak over, ziet hoogleraar filantropie Lucas Meijs. 

Lees verder -> 

 

Vooruit struikelend de energiearmoede te lijf    

Energiearmoede als gevolg van de stijgende gasprijzen treft inwoners van kwetsbare wijken dubbel zo hard. 

Hoe komen die van het gas af? Anke van Hal en Matthijs Uyterlinde deden er onderzoek naar. 

Lees verder -> 

 

Drie gemeenten betalen 125.000 euro te veel aan minima  

158 huishoudens in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben ten onrechte twee keer de tegemoetkoming 

energiekosten van 800 euro ontvangen. Op die manier is ruim 125.000 euro te veel overgemaakt aan 

minima. Zij moeten het te veel uitgekeerde geld terugbetalen, zegt een woordvoerster namens de drie 

gemeenten. 

Lees verder -> 
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Energiebedrijven: ‘De winter wordt zwaar’  

De echte pijn van de energiecrisis komt nog, want energieleveranciers verkopen tot nu toe nog energie die 

relatief goedkoop werd ingekocht. Maar de consumententarieven stijgen al, en de betaalachterstanden ook. 

Schuldhulpverleners en schuldeisers gaan uitdagende tijden tegemoet, bleek tijdens het NVVK- 

Voorjaarscongres in Enschede. 

Lees verder -> 

 

Inlichtingenbureau publiceert gegevens inwoners met AIO voor verstrekken energietoeslag  

Gemeenten zijn volop bezig met de uitbetalingen van de energietoeslag. Een deel van de potentiële 

ontvangers zijn mensen met een aanvullende bijstandsuitkering via de SVB. Voor deze groep mensen 

krijgen gemeenten gegevens, inclusief bankrekeningnummers, van het Inlichtingenbureau. 

Lees verder -> 

 

Richtlijn minister Schouten: geen energietoeslag voor studenten  

Laat studenten niet in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag, zo adviseert minister Carola 

Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen in een richtlijn aan 

gemeenten. De richtlijn is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Lees verder -> 

 

Zorgen nemen toe: schrijnende situaties van energiearmoede steeds duidelijker  

Stroom, gas en voedsel: allemaal wordt het flink duurder. En dat leidt tot meer schulden, zien ze ook bij de 

helpdesk van de Nederlandse Schuldhulproute. Daar krijgen ze dubbel zoveel telefoontjes. "Er komt een 

golf van problemen op ons af." 

Lees verder -> 

 

VNG: Structurele oplossing nodig voor hogere energiekosten  

Inwoners zijn steeds meer kwijt aan energie, wonen en zorg, waardoor velen niet meer kunnen rondkomen. 

Gemeenten keren de energietoeslag uit, maar willen ook een structurele oplossing. Er is geen tijd te 

verliezen om de verduurzaming van woningen op te pakken om zo de energielasten permanent te verlagen. 

Lees verder -> 

 

De term ‘energiearmoede’ verhult het werkelijke probleem: structurele armoede  

Door de jaren heen heeft mijn buurvrouw zichzelf een zelfredzame modus operandi aangemeten. 

Onthouding van de simpele geneugten des levens – een restaurantbezoek, culturele activiteiten – dragen 

daaraan bij. Ook kookt ze met uitsluitend verse producten van de markt en eet ze twee keer in de week 

vlees. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten krijgen genoeg geld voor energietoeslag  

Gemeenten krijgen hoe dan ook genoeg geld om de 800 euro energietoeslag uit te keren aan de mensen 

die daar recht op hebben. Die belofte deed minister Carola Schouten (Armoedebeleid) in debat met de 

Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

 

 

https://www.nvvk.nl/page/1439/2022/04/15/Energiebedrijven-De-winter-wordt-zwaar?originNode=1420
https://www.divosa.nl/nieuws/inlichtingenbureau-publiceert-gegevens-inwoners-met-aio-voor-verstrekken-energietoeslag?utm_medium=email&utm_campaign=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2015&utm_content=Divosa%20%20Nieuwsbrief%20%202022%2015+CID_d038f7a245f2be341c8d405c664aa31c&utm_source=DVUA&utm_term=Inlichtingenbureau%20publiceert%20gegevens%20inwoners%20met%20AIO%20voor%20verstrekken%20energietoeslag
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/minister-en-vng-willen-geen-energietoeslag-voor-studenten
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zorgen-nemen-toe-schrijnende-situaties-van-energiearmoede-steeds-duidelijker/
https://vng.nl/nieuws/vng-structurele-oplossing-nodig-voor-hogere-energiekosten
https://decorrespondent.nl/13278/de-term-energiearmoede-verhult-het-werkelijke-probleem-structurele-armoede/39816088655178-802bd15c
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/schouten-belooft-gemeenten-genoeg-geld-voor-energietoeslag


 

 
 

4. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Van Ooijen in gesprek met inwoners van Utrecht over chronische stress  

‘Stress vreet me echt op’, dat vertelde een inwoner van Utrecht gisteren aan Maarten van Ooijen, 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens het bezoek van Van Ooijen aan de Utrechtse 

wijk Overvecht maakten verschillende Utrechters inzichtelijk hoe groot de invloed van chronische stress is 

op hun leven. 

Lees verder -> 

 

 

https://www.pharos.nl/nieuws/van-ooijen-in-gesprek-met-inwoners-van-utrecht-over-chronische-stress/#:~:text=Tijdens%20het%20werkbezoek%20van%20Van,stress%20is%20op%20hun%20leven.&text=Van%20Ooijen%20bezocht%20Utrecht%20om,waardoor%20zij%20langdurig%20stress%20ervaren.

