
 

 
 

 

 
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 

 

Loket betaalde schulden opent 28 september  

Op 28 september opent Sociale Banken Nederland (SBN) het nieuwe loket al betaalde schulden voor 

gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hier kunnen ouders terecht die 

schulden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen. Dan gaat het bijvoorbeeld 

over betalingsachterstanden en andere kosten die bij de schulden zijn komen kijken, zoals betaalde 

rentekosten over de achterstand.   

Lees verder -> 

 

Naar een Landelijke Schuldpauzeknop  

Als voorbereiding voor een Landelijke Schuldpauzeknop hield de NVVK in juni en juli werksessies met 

hulpvragers, hulpverleners en schuldeisers. Daarin brachten we in kaart wat die 3 groepen van zo’n 

pauzeknop vinden. Welke wensen en ideeën hebben ze? Met de uitkomsten kunnen we nu na de zomer 

vervolgstappen zetten. 

Lees verder -> 

 

'Het is tijd voor een 'Wederopbouwplan bestaanszekerheid'  

'In de Troonrede had koning Willem-Alexander het over de tien jaar durende wederopbouwperiode na de 

oorlog. Ik denk dat het tijd is voor een nieuw Wederopbouwplan, gericht op bestaanszekerheid', zegt NVVK-

voorzitter Marco Florijn. 'Daar hebben we de komende 25 jaar voor nodig. Zodat bestaanszekerheid 

duurzaam hersteld wordt, en problematische schulden voorkomen worden óf sneller worden opgelost'. 

Lees verder -> 

 

Ministerie SZW opent deur Schuldenknooppunt voor grote uitvoeringsorganisaties  

Om 'samenhangende gegevensuitwisseling in de schuldenketen' mogelijk te maken ondersteunt het 

ministerie van Sociale Zaken de groei van het Schuldenknooppunt. Door een subsidie van het ministerie zijn 

het CJIB, de Belastingdienst, UWV, CAK, DUO en SVB in staat de komende 10 jaar gebruik te maken van het 

Schuldenknooppunt. 

Lees verder -> 

 

Minister Schouten ontvangt eerste exemplaar NVVK-essaybundel 'Tijd voor Toekomst'  

Om het 90-jarig bestaan te markeren publiceerde de NVVK een essaybundel die schetst wat nodig is om 

financiële hulpverlening de toekomst in te brengen. Onder de titel 'Tijd voor toekomst' bundelen we 7 

essays en 7 interviews. We gebruikten de inhoud van de bundel ook voor onze eigen Toekomstagenda. 

Lees verder -> 
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Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen  

De Raad voor de rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstelU verlaat Rechtspraak.nl dat de civiele 

rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van 

een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. 

Lees verder -> 

 

'Ik durf de verwarming nauwelijks aan te doen'  

In het magazine Beurs (36 pagina's, online en in druk verschenen) vertellen hulpvragers en hulpverleners 

over de impact van de inflatie op hun leven en werk. 'Beurs' werd samengesteld door lector Schulden en 

incasso Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht. Het magazine maakt duidelijk waar hulpverleners 

tegenaan lopen, analyseert de bron van de inflatie en schetst oplossingsrichtingen. 

Lees verder -> 

 

Cliënten schuldhulpverlening steeds wanhopiger en agressiever  

Schuldhulpverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie. De mensen die ze proberen te helpen, 

worden door de stijgende kosten van levensonderhoud wanhopig. 'Het voelde nog nooit zo guur', vertelt 

Marco Florijn, voorzitter van de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, in een interview met het AD. 

Lees verder -> 

 

Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen  

Sinds maart 2020 is vanwege de coronamaatregelen de invordering van teveel ontvangen toeslagen 

stilgelegd. Vanaf april 2022 is de invordering gefaseerd weer opgestart. Vanaf april zijn eerst de mensen die 

alleen in 2020 tot en met februari 2022 te veel toeslagen hebben ontvangen. Vanaf deze week gaat 

Toeslagen de invordering hervatten bij mensen die over de jaren 2017 tot en met februari 2022 teveel 

ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Toeslagen heeft mogelijkheden om een betalingsregeling te 

treffen, verruimd. 

Lees verder -> 

 

Toon lef en biedt perspectief met gebruik van bestaande wetgeving ( 

Veel inwoners krijgen hun maandbegroting niet meer sluitend. Er ontstaan schulden. Bij de zoektocht naar 

hulp komt men uit bij de gemeente die, in geval van schulden, op grond van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs) hulp probeert te bieden. Beleidsadviseur Joeri Eijzenbach gaat in dit artikel na 

welke mogelijkheden er zijn wanneer de begroting niet sluitend is. 

Lees verder -> 

 

'Ik mis urgentie. Wij staan klaar om te helpen'  

'In Frankrijk en Belgie voel ik veel meer urgentie met het oog op de komende maanden dan in Nederland. 

We zijn ook in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken. Er kan meer dan we nu denken, wij staan klaar 

om het kabinet daarbij te helpen. We moeten de komende vier maanden overbruggen.'  

Lees verder -> 
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2. Armoede  
 

Prijzenplafond 

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 

november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. 

Lees verder -> 

 

Nibud: twee derde huurders met toeslag slechter af bij veranderingen huurtoeslag 2024  

Het Nibud raadt het kabinet af om de veranderingen in de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het 

coalitieakkoord, per 2024 door te zetten. Bijna twee derde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de 

voorgestelde veranderingen op achteruit. Het Nibud vindt dat veranderingen in het huurtoeslagsysteem 

niet tot een financiële verslechtering mogen leiden. 

Lees verder -> 

 

‘Koopkrachtpakket is te weinig, te laat’  

Het miljardenpakket aan koopkrachtmaatregelen geeft lucht, met name aan de armste Nederlanders. Wel 

komen de reparaties nogal laat, en bieden ze weinig perspectief op een structurele versterking van de 

bestaanszekerheid. Die kritiek uitten verschillende belangenverenigingen, bestuurders en politici in reactie 

op de Miljoenennota 2023. 

Lees verder -> 

 

De overheid heeft al jaren geen oog meer voor de meest kwetsbaren. De maatregelen komen te laat  

Traditiegetrouw presenteert het kabinet vandaag de plannen voor de begroting voor volgend jaar. Met een 

flink pakket aan maatregelen om de koopkracht omhoog te stuwen. Maar komt dat niet veel te laat voor de 

armste huishoudens? 

Lees verder -> 

 

CPB: armoede daalt door koopkrachtplannen kabinet  

Dankzij een historisch koopkrachtpakket van 17 miljard euro gaan de armste huishoudens er volgend jaar 

flink op vooruit, volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee wordt het verlies aan 

koopkracht van dit jaar voor hen meer dan gecompenseerd. Dat geld echter niet voor alle andere 

inkomensgroepen. 

Lees verder -> 

 

Armoede daalt door maatregelen kabinet, SCP plaatst wel kanttekeningen  

In de Macro Economische Verkenningen (MEV) van 20 september 2022 heeft het Centraal Planbureau (CPB), 

in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de nieuwe ramingen van de armoedecijfers 

voor de periode 2021 tot en met 2023 gepubliceerd. 

Lees verder -> 
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Grootste deel doelgroep krijgt energietoeslag  

Bijna driekwart van de mensen die recht hebben op energietoeslag, heeft deze aangevraagd en toegekend 

gekregen. Daarmee is deze energietoeslagregeling een van de best gebruikte minimaregelingen van 

gemeenten. Dit blijkt uit een Divosa-uitvraag naar de uitvoering van de energietoeslag over het eerste half 

jaar (tot juli 2022). 

Lees verder -> 

 

 

3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Fonds Kinderhulp lanceert game om aandacht voor armoedestress  

Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een game voor de bewustwording van armoedestress gelanceerd. De 

game is onderdeel van de campagne Armoedestress — Continu op zoek naar een uitweg. 

Lees verder -> 

 

Je leven op zijn kop door geldzorgen  

Slapeloze nachten, piekeren, angst, depressie, een laag zelfbeeld en verslavingen: geldstress kan funest zijn 

voor je gezondheid. Financieel psycholoog Anne Abbenes legt uit hoe dat werkt én geeft handvatten om het 

hoofd koel te houden. ,,Praat met anderen, weet dat je niet de enige bent.” 

Lees verder -> 
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