
 

 
 

 

 

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 

 

 

Basis vroegsignalering is op orde, nu verder zoeken naar wat goed werkt’ (NVVK) 

Anderhalf jaar is vroegsignalering van schulden nu een wettelijke taak van gemeenten. Om te leren van 

elkaars ervaringen én vooruit te blikken organiseerde de NVVK samen met VNG en Divosa een bijeenkomst. 

Met de cijfers en ervaringen van het eerste jaar kunnen we de vraag ‘wat werkt voor wie’ nog niet helemaal 

beantwoorden.  

Lees verder -> 

 

380 duizend signalen van betalingsachterstanden vaste lasten, 8 duizend inwoners accepteerden 

hulp (Divosa) 

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden van 

energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat blijkt uit de 

jaarrapportage van de Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa. 

Lees verder -> 

 

2. Armoede  
 

Gemeenten kunnen studenten met een hoge energierekening wel helpen (Schulinck) 

De enorme stijging van de energierekening baart veel mensen zorgen. Studenten vallen buiten de boot 

omdat gemeenten hen uitsluiten van deze energietoeslag. De vraag is of er mogelijkheden zijn om deze 

groep wel te helpen. In deze opinie verkennen twee experts van Schulinck de mogelijkheden.  

Lees verder -> 

 

1 op 5 gemeenten keert hogere energietoeslag uit (Binnenlands Bestuur) 

De energietoeslag voor minimahuishoudens wordt niet overal op dezelfde manier uitgekeerd. Sommige 

gemeenten keren meer dan 800 euro uit, andere hanteren een hogere inkomensgrens dan 120 procent van 

het sociaal minimum. Maar erg groot zijn de verschillen niet. 

Lees verder -> 

 

Experimentele armoedeaanpak vraagt om ‘lefgemeente’ (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Schiedam wees vorige week een gift van twee fondsen af die ten goede moest komen aan 

inwoners in armoede. Het uitdelen van extra geld aan bijstandsgezinnen blijkt makkelijker gezegd dan 

gedaan.  

Lees verder -> 
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Middeninkomens redden het door hoge energierekening niet meer zonder bezuinigen (Nibud) 

Mensen met een middeninkomen die tot voor kort redelijk goed konden rondkomen, redden het steeds 

vaker niet zonder te bezuinigen of hun spaargeld te gebruiken. Door de hoge energieprijzen merkt deze 

groep nu voor het eerst dat zij onder de streep minder overhouden of tekort komen. 

Lees verder -> 

 

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen (Nationale 

Ombudsman) 

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. De afstand tot de 

overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van 

inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. 

Lees verder -> 

 

Voor het lezen van het onderstaande artikel heb je een premium abonnement op Zorg+Welzijn nodig: 

 

Generatiearmoede: hoe doorbreek je die als sociaal werker? (Zorg+Welzijn) 

Sociaal werker Miranda Pol werkt in de Veenkoloniën, het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar 

wonen 14.000 kinderen van wie de grootouders ook al arm waren. Dat ouders hun kinderen kansen 

gunnen, vindt zij al heel moedig. 'Toegeven dat je het anders wil voor je kinderen.' 

Lees verder -> 

 

 

3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

‘Met geldstress zorg je minder goed voor je woonomgeving’ (Aedes) 

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en trainer gespreksvaardigheden aan de Hogeschool Utrecht, 

was in haar studententijd al politiek actief op het thema armoede. Voor haar promotieonderzoek was een 

onderwerp dan ook snel gevonden: ze promoveerde op de Wet Schuldsanering natuurlijke personen.  

Lees verder -> 

 

Voor het lezen van het onderstaande artikel heb je een premium abonnement op Zorg+Welzijn nodig: 

 

Toxische stress kan blijvend zijn: hoe voorkom je dat? (Zorg+Welzijn) 

Hoeveel impact een negatieve jeugdervaring heeft kan tientallen jaren later plotseling zichtbaar worden 

door een ziekte, een hersenbloeding of zelfs een hartaanval. We hebben het over toxische stress, dat via 

DNA overgedragen kan worden van generatie op generatie. Zijn deze gevolgen omkeerbaar? 

Lees verder -> 
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