
 

 
 

 

 

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 

 

Tussenpersoon tussen rechtbank en schuldhulp moet vicieuze cirkel doorbreken (Zorg+Welzijn) 

Mensen die vanwege schulden voor de rechter komen moeten sneller in contact komen met gemeentelijke 

schuldhulpverleners. Dat stelt de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie van rechtbanken. Alle 

rechtbanken moeten schuldenfunctionarissen inzetten als tussenpersoon. Sommige rechtbanken doen dit 

al, met goede resultaten. 

Lees verder -> 

 

N.B. Wil je het volledige artikel lezen? Stuur een mailtje naar f.salih@kennis-express.nl.  

 

Minister Schouten zet kracht achter ‘beweging naar voren’ (NVVK) 

De recent gepubliceerde plannen van minister Schouten voor Armoedebeleid zijn ambitieus. Werken vanuit 

vertrouwen, oog voor wat nodig is, mét en niet óver hulpvragers praten en samen aan de slag: het zijn 

goede uitgangspunten voor effectief beleid.  

Lees verder -> 

 

Update ontwikkelingen Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlener (VNG) 

Sinds juli 2021 is het voor gemeenten mogelijk om Suwinet-Inkijk te raadplegen voor het opvragen van 

gegevens bij verschillende bronhouders voor de uitvoering van de schuldhulpverlening (Wgs).  

Lees verder -> 

 

Brief over rapport 'Zelfstandigen over de drempel' (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een reactie aan de Nationale 

ombudsman over het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’, een onderzoek onder 10 gemeenten naar de 

laagdrempeligheid van de gemeentelijke toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers.  

Lees verder -> 

 

Succesvolle werksessie schuldenketen met publieke uitvoerders (NVVK) 

Op woensdag 29 juni 2022 vond bij het CJIB in Leeuwarden een inspirerende werksessie plaats met de grote 

publieke uitvoerders uit de schuldenketen. Deze bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van het CJIB en 

de NVVK en met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het 

Schuldenknooppunt. 

Lees verder -> 
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Oproep minister De Jonge aan verstrekkers kredieten: denk mee bij betaalproblemen (NVVK) 

Stel, je hulpvrager bezit een woning, hij heeft problematische schulden maar de hypotheek betaalt hij nog 

steeds volgens afspraak. Wil je dan met de kredietverstrekker in gesprek over de situatie, dan is dat lastig, 

merken we. We kaartten dat probleem aan in het Platform hypotheken, waarin ook minister De Jonge van 

Volkshuisvesting deelneemt.  

Lees verder -> 

 

Kleine foutjes maken nieuwe versie Vtlb-calculator noodzakelijk (NVVK) 

Sinds het verschijnen van de nieuwe calculator voor het Vrij te laten bedrag (Vtlb) en het Vtlb-rapport zijn er 

bij Bureau Wsnp enkele problemen geconstateerd. Daarom is er een nieuwe versie van de Vtlb-calculator 

uitgebracht. Ook het rapport is aangepast. 

Lees verder -> 

 

Deventer ondertekent convenant Lokale Overheid (NVVK) 

Na Zwolle heeft ook Deventer het convenant Lokale Overheid ondertekend. Wat motiveerde wethouder Rob 

de Geest (onder andere Werk en Inkomen) om zijn handtekening te zetten, en wat verwacht hij van het 

convenant? 

Lees verder -> 

 

Zo zag de hulpvraag er dit voorjaar uit (NVVK) 

Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schulhulpverlening in coronatijd. Deze 

monitor gaf een beeld hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkwamen en 

in hoeverre gemeenten de tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. 

Lees verder -> 

 

Hoe begeleid je mensen met beperkte financiële vaardigheden? (NVVK) 

Samen met bewindvoerders, ervaringsdeskundigen en experts ontwikkelde het lectoraat Armoede 

Interventies van de Hogeschool van Amsterdam een toolbox die bewindvoerders ondersteunt in hun werk. 

De toolbox helpt om  beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de groeiende groep mensen met 

beperkte financiële vaardigheden. 

Lees verder -> 

 

UWV en SVB hervatten invordering (NVVK) 

UWV, SVB, Duo en de gemeenten hervatten de invordering bij ouders die vorig jaar uitstel kregen vanwege 

de Toeslagenaffaire. Dat schrijven UWV, SVB en de VNG in een brief aan onder andere de NVVK. 

Lees verder -> 

 

Betere afspraken met steeds meer schuldeisers (NVVK) 

Om de samenwerking met (koepels van) schuldeisers te stroomlijnen streeft de NVVK naar zoveel mogelijk 

convenanten met afspraken voor versnelling van hulp en snelle schuldenrust. Hoe landen die afspraken in 

het werkveld? Anita van Bruggen (procesbegeleider bij Halte Werk) en Linda van Vliet (projectcoördinator 

NVVK) gaan erover in gesprek. 

Lees verder -> 
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Bijna één op de tien Nederlanders valt binnen jaar terug na opgelost betalingsprobleem (BKR) 

Ruim negen procent van de Nederlanders met een opgelost betalingsprobleem heeft binnen een jaar een 

nieuw betalingsprobleem. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een jaarlijks terugkerend statistisch rapport 

van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland.  

Lees verder -> 

 

Nieuwe calculator voor berekenen vrij te laten bedrag is online (NVVK) 

Het vrij te laten bedrag (Vtlb) bereken je nog makkelijker met de handige Vtlb-calculator. De nieuwste versie 

staat inmiddels online, net als een praktische handleiding. Ook kun je gebruik maken van een rekentool 

voor situaties waarbij het inkomen van een niet-Wsnp-partner onbekend is.  

Lees verder -> 

 

Hoe regel je geld voor een inboedel terwijl je in een schuldregeling zit? (NVVK) 

Vrouwen die de toevlucht nemen tot een vrouwenopvang, willen daar graag zo snel mogelijk weer uit naar 

een eigen woning. Maar als je tijdens je verblijf in de opvang een schuldregeling start, mag je geen lening 

afsluiten om inboedel te kopen of de eerste maand huur te voldoen. Hoe los je dat probleem op? 

Lees verder -> 

 

De nieuwste normen voor de berekening van het Vrij te laten bedrag vind je hier (NVVK) 

Om een correct Vrij te laten bedrag te berekenen voor een hulpvrager heb je het Normenoverzicht van de 

NVVK en Bureau Wsnp nodig. Hierbij de laatste versie. 

Lees verder -> 

 

 

2. Armoede  
 

Nibud: groeiend aantal huishoudens zit financieel klem (Nibud) 

Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege de gestegen kosten. Voor het eerst sinds 

jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. Deze stijging komt bovenop de vaste 

lasten, die al eerder flink stegen. 

Lees verder -> 

 

Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden (Rijksoverheid) 

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Dit zorgt voor stress, 

gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte en zet kinderen langdurig op achterstand, vaak van 

generatie op generatie.  

Lees verder -> 

 

Breed plan om armoede te halveren (Binnenlands Bestuur) 

Schuldproblemen moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord, en de hulp aan zelfstandig ondernemers 

met geldproblemen moet beter. Inwoners moeten vaker worden gewezen op beschikbare 

inkomensregelingen en kinderen uit arme gezinnen moeten makkelijker naar de tandarts kunnen.  

Lees verder -> 
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Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken (Rijksoverheid) 

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen 

of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap hier naartoe vragen 

minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid advies aan een onafhankelijke commissie. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten krijgen geld extra energietoeslag in september (Binnenlands Bestuur) 

Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in 

september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 

2022. 

Lees verder -> 

 

Rijk keert geld verhoging energietoeslag in september uit (VNG) 

Het beschikbare budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 800 naar € 1.300 

ontvangen gemeenten bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Het betreft een extra budget van in 

totaal € 550 miljoen. 

Lees verder -> 

 

Het is tijd voor een structurele aanpak van de (energie)armoede (Movisie) 

Steeds meer burgers komen in de problemen als gevolg van de inflatie en sterk stijgende energieprijzen. 

Naast toenemende energiearmoede dreigt als gevolg van de oorlog in Oekraïne ook schaarste op andere 

terreinen. Volgens het Nibud kunnen niet alleen minima niet meer rondkomen.  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over mogelijke uitbreiding gemeentelijke energietoeslag (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede  Kamer over de 

mogelijkheid om gemeenten extra budget te geven voor inkomensondersteuning voor de meest kwetsbare 

huishoudens. 

Lees verder -> 

 

 

3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Geen relevant nieuws gevonden! 
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