
 

 
 

 

 

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 

 

Goede motivatie is de basis voor succesvolle schuldhulp (Schulinck) 

Hoe gemotiveerder een cliënt is, hoe groter de kans dat een schuldenvrije toekomst in zicht is. Toch ligt het 

soms gevoelig om te benoemen dat een cliënt nog niet gemotiveerd genoeg is. Dat kan het gevoel geven 

van een veroordeling.  

Lees verder -> 

 

'Laat gemeenten regelingen afdwingen bij schuldeisers' (NVVK) 

Tijdens een discussiebijeenkomst van NVVK-leden over één nieuwe Schuldenwet leverde ook D66-Kamerlid 

Hüliya Kat een bijdrage aan de gedachtenvorming. Het Kamerlid verwacht dat gemeenten met een nieuwe 

Schuldenwet 'meer ruimte krijgen om schuldregelingen af te dwingen bij schuldeisers.' 

Lees verder -> 

 

Naar 0 huisuitzettingen: zo kan het! (Movisie) 

Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8000 

huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3000 in 2020. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens 

huurschuld is inmiddels de norm. Toch zijn we er nog niet. 

Lees verder -> 

 

Opnieuw minder mensen in wettelijke schuldsanering (Binnenlands Bestuur) 

Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering beland dan het jaar ervoor. Dat staat 

in een rapport over de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de Raad voor Rechtsbijstand. Twee jaar 

geleden waarschuwde de ombudsman dat burgers moeilijk toegang vinden tot de regeling. 

Lees verder -> 

 

Ook Den Haag ziet af van voorrang bij bijstandsschulden (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Den Haag wil het makkelijker maken om schuldregelingen te treffen voor inwoners met een 

bijstandsschuld. Daarom geeft de gemeente haar zogenaamde 'preferente positie' op. De gemeente 

Amsterdam nam eerder ook dat besluit. 

Lees verder -> 

 

Gerechtsdeurwaarders voorkomen escalatie schuldenproblematiek (KBvG) 

Gerechtsdeurwaarders slagen er steeds beter in om escalatie van schuldproblemen te voorkomen. Dat 

blijkt uit het jaarverslag over het jaar 2021 dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 

(KBvG) onlangs publiceerde.  

Lees verder -> 
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Wettelijk register incasso-organisaties een stap dichterbij (NVVK) 

Onlangs is in de Tweede Kamer de ‘Wet kwaliteit Incassodienstverlening’ behandeld en aangenomen. Op 

dinsdag 10 mei stemt de Eerste Kamer erover. De verwachting is dat de wet als hamerstuk wordt 

aangenomen. 

Lees verder -> 

 

Wie betaalt de kosten van schuldbemiddeling? (NVVK) 

Mag je nou geld vragen van mensen die aankloppen om hulp bij schulden? De hoofdregel is duidelijk: dat 

mag niet. Maar gemeenten en sommige professionals mogen dat wel. De NVVK vraagt leden die kosten bij 

schuldeisers in rekening te brengen. 

Lees verder -> 

 

Steun ondernemers met schuldhulp en lastenverlichting (VNG) 

Wat is er nodig om ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen en daardoor kampen 

met schulden te ondersteunen? De VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland stuurden de Tweede Kamer 

hierover een gezamenlijke brief. 

Lees verder -> 

 

 

2. Armoede en armoedebeleid 

 

Twee derde hulporganisaties ziet hulpvragen toenemen door inflatie (Armoedefonds) 

Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat bij twee derde van de lokale hulporganisaties in 

Nederland het aantal hulpvragen toeneemt. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een steeds grotere 

groep door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen met het bestaande inkomen.  

Lees verder -> 

 

Duizenden extra klanten kloppen aan bij de voedselbank (NOS) 

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten met 15 

procent gestegen, dat komt neer op zo'n 6000 huishoudens, zegt voorzitter Leo Wijnbelt van koepel 

Voedselbanken Nederland tegen het Nederlands Dagblad. 

Lees verder -> 

 

Groep die niet kan rondkomen door inflatie wordt steeds groter (Movisie) 

De groep mensen die in Nederland door de aanhoudende hoge inflatie en energiekosten in de problemen 

komt, wordt steeds groter, niet meer alleen de minima worden hard geraakt. Het Nibud stelde onlangs dat 

ook veel middeninkomens vrezen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen.  

Lees verder -> 

 

Werk aan de winkel: herijk het minimabeleid (Binnenlands Bestuur) 

Sinds de decentralisaties van 2015 hebben gemeenten een belangrijkere rol gekregen in de 

inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen. Tijdens de coronacrisis, en recenter de 

energiecrisis, is deze verantwoordelijkheid alleen maar uitgebreid.  

Lees verder -> 
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3. Energiearmoede  
 

Kabinet keert € 218,5 miljoen eerder uit voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens 

(Rijksoverheid) 

Eind vorig jaar is € 150 miljoen vrijgemaakt om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun 

woning. In maart is door het kabinet besloten daar € 150 miljoen extra bovenop te doen om 

energiebesparende maatregelen te nemen.  

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over Energietoelage (Rijksoverheid) 

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op 

vragen over Energietoelage. De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over uitvoering tegemoetkoming energiekosten (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de berichten 

'Chaos rond energiegeld - Willekeur in gemeenten' en 'Steeds meer huishoudens kunnen energierekening 

nauwelijks nog voldoen'. De Tweede Kamerleden Kops en Wilders (beiden PVV) hebben deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Energietoeslag gespreid uitbetalen: ‘betuttelend, maar nodig’ (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Deventer keert de energietoeslag voor minimahuishoudens niet in één keer maar in termijnen 

uit. Dat helpt de financieel zwakste huishoudens om het geld op een goede manier te besteden, verwacht 

de gemeente. 

Lees verder -> 

 

Energiearmoede en de weg naar een rechtvaardige energietransitie: de rol van gemeenten en het 

sociaal domein (Sociaalweb) 

De energietransitie kent vele uitdagingen. Eén hiervan is het realiseren van een rechtvaardige transitie, 

waarbij iedere inwoner in Nederland mee kan doen en de kosten en baten van de transitie eerlijk over 

burgers en bedrijven verdeeld worden.  

Lees verder -> 

 

4. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Geen relevant nieuws gevonden.  
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