
 

 
 

  

 
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 

 

Energie minder snel afgesloten (Binnenlands Bestuur) 

Energiemaatschappijen moeten voortaan niet één, maar drie betalingsherinneringen sturen. Nederlanders 

worden vanaf woensdag minder snel afgesloten door hun energieleverancier vanwege nieuwe regels die 

energieminister Rob Jetten heeft doorgevoerd. 

Lees verder -> 

 

Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan jongeren met schulden 

(Rijksoverheid.nl) 

Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten 

(Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een 

pilot starten om hier beter inzage in te krijgen en jongeren sneller hulp te bieden. Via een 

internetconsultatie kunnen mensen meedenken over de plannen. 

Lees verder -> 

 

Zorgen over bescherming energieverbruikers bij betaalachterstand (NVVK) 

Minister Jetten van Energie wil de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit, gas en warmte tijdelijk 

wijzigen. De wijziging moet ervoor zorgen dat niemand deze winter wordt afgesloten vanwege wanbetaling. 

In de consultatieronde hebben wij beschreven dat de tekst van de tijdelijke Regeling stevig aangepast moet 

worden om dat doel te halen. 

Lees verder -> 

 

Vtlb-calculator bevat fout bij auto van de zaak voor alleenstaande of alleenstaande ouder (NVVK) 

De nieuwste Vtlb-calculator van 1 juli (versie 4.3.1) kan onjuiste uitkomsten opleveren. Dat gebeurt 

overigens alleen in rekensituaties voor een alleenstaande of alleenstaande ouder met een auto van de zaak. 

Lees verder -> 

 

Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden: april, mei en juni 2022 in beeld (Divosa) 

Opvallend is dat het aantal aanmeldingen in juni 2022 voor het eerst boven het aantal aanmeldingen komt 

van januari 2020. De aanmeldingen voor schuldhulpverlening hebben een dip gekend in de coronaperiode. 

De trend van stijgende aanmeldingen was al zichtbaar sinds november 2021. 

Lees verder -> 
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‘Gemeenten moeten eerst betalingsherinnering sturen' (Binnenlands Bestuur) 

Mensen die niet op tijd een rekening van de overheid betalen, zouden daarbovenop niet meteen 

aanmaningskosten of een boete moeten betalen maar eerst een kosteloze herinnering toegestuurd moeten 

krijgen. Daarvoor pleit D66-Tweede Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz tijdens de begrotingsbehandeling van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Lees verder -> 

 

Een app om mensen met financiële stress te helpen. Patricia: “met zo’n vriend heb je geen vijanden 

meer nodig” (Pointer KRO NCRV) 

Bijna anderhalf miljoen mensen hebben grote financiële problemen en van die groep worden er per jaar 

maar tweehonderdduizend geholpen. Nu sluipt er een nieuw instrument de schuldhulpindustrie in: Fintech. 

Slimme oplossingen zoals apps op je telefoon die helpen om een overzicht van je inkomsten en uitgaven te 

maken. Maar je privacy is verloren en het nut van de apps is niet bewezen. 

Lees verder -> 

 

Fintech in de schuldhulpverlening is géén oplossing (NPO Radio 1) 

Mensen maken schulden en dat is heel gewoon. Het wordt pas vervelend als je nauwelijks in staat bent de 

rekeningen te betalen. Voor bijna 3 miljoen mensen is dat dagelijkse praktijk. De afgelopen tijd komen 

Fintech oplossingen als paddenstoelen uit de grond. Appjes op je telefoon die je helpen met het maken van 

een financieel overzicht of zorgen dat je aanspraak kunt maken op ondersteunende regelingen. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over onderzoek kosten schuldhulp (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het artikel 

'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft 

deze vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Jongeren met schulden blijven onder de radar, snelle hulp blijft uit (NOS) 

Jongeren met schulden krijgen vaak pas laat hulp aangeboden bij het regelen van hun geldproblemen. Veel 

gemeenten hebben te weinig zicht op jonge wanbetalers, waardoor die lang niet altijd worden geholpen. En 

de jongeren met schulden die wél op de radar staan, krijgen vaak weinig prioriteit, blijkt uit een rondgang 

van NOS op 3 langs vijftig gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Schuldenknooppunt bepleit 'vrije beschikbaarheid' voor gemeenten en schuldeisers (NVVK) 

Voor 6,7 miljoen euro kan het kabinet alle gemeentelijke afdelingen schuldhulpverlening en de schuldeisers 

met wie zij te maken hebben, voor 3 jaar aansluiten op het Schuldenknooppunt. Dat schrijft 

bestuursvoorzitter Evert-Jan Slootweg in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Armoede en 

Schulden. Hij roept de commissieleden op geld beschikbaar te stellen voor dit doel. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief aanpak geldzorgen, armoede en schulden (Rijksoverheid) 

Lees verder -> 
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2. Armoede  
 

De zoektocht naar een structurele aanpak van energiearmoede (Movisie) 

Twee dagen na de presentatie van de miljoenennota met de koopkrachtmaatregelen organiseerde Movisie 

een online bijeenkomst over het aanpakken van de energiearmoede. Zowel professionals als 

ervaringsdeskundigen discussieerden over hoe we van de doekjes voor het bloeden stappen kunnen maken 

richting een meer structurele aanpak. 

Lees verder -> 

 

Veel verschillen tussen gemeenten bij aanpak energiearmoede: 'Een soort omgekeerde 

postcodeloterij' (NOS) 

De verschillen tussen de maatregelen die gemeenten treffen om de energiecrisis en de inflatie aan te 

pakken zijn groot. De ene gemeente stimuleert om zuiniger witgoed te kopen middels de bijzondere 

bijstand, terwijl de andere gemeente een aanvullende energietoeslag heeft.  

Lees verder -> 

 

Wereldarmoededag: Nationale ombudsman wil actieve en sociale overheid (Nationale Ombudsman) 

Burgers met een minimuminkomen komen steeds meer in de knel. De kosten voor levensonderhoud stijgen 

en sociale vangnetten zijn steeds minder toereikend. De Nationale ombudsman keek welke knelpunten 

verschillende groepen sociale minima ervaren. En steeds kwam hij dezelfde problemen tegen. Vandaag, op 

Wereldarmoededag, presenteert hij een rode draad en dringt hij aan op een meer actieve en sociale 

overheid.  

Lees verder -> 

 

Vaker minder kraamzorg voor zwangere vrouwen met geldproblemen (NOS) 

Zwangere vrouwen met geldproblemen kiezen steeds vaker voor minder of geen kraamzorg omdat ze de 

eigen bijdrage niet kunnen betalen. Dat zeggen kraamzorgorganisaties uit Amsterdam in Het Parool. 

Lees verder -> 

 

Schouten houdt vol: geen energietoeslag voor studenten (Binnenlands Bestuur) 

Armoedeminister Carola Schouten blijft bij haar besluit dat studenten geen aanspraak kunnen maken op de 

toeslag van 1300 euro, die is bedoeld om de hoge energiekosten te compenseren. Ze vreest dat veel 

studenten anders de toeslag krijgen terwijl ze deze helemaal niet nodig hebben. 

Lees verder -> 

 

Studentensteden willen oplossing energietoeslag (Binnenlands Bestuur) 

Wethouders van dertien studentensteden vragen armoedeminister Carola Schouten en onderwijsminister 

Robbert Dijkgraaf in een brandbrief ‘met klem’ om met een oplossing te komen voor de energietoeslag voor 

studenten. Wethouders deden eenzelfde oproep in augustus al, maar volgens de briefschrijvers is het ‘nog 

steeds onduidelijk waar we staan en wat de oplossing gaat zijn’. 

Lees verder -> 
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Armoedefonds opent duizendste uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten (NOS) 

Onlangs opende het Armoedefonds in Utrecht het duizendste ophaalpunt voor gratis 

menstruatieproducten. Die zijn hard nodig, zegt de organisatie, want 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft 

weleens geen geld om menstruatieproducten te kopen. "Daardoor gaan ze bijvoorbeeld niet naar school, en 

dat is heel zorgelijk", zegt een woordvoerder. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten blij met prijsplafond energie, maar zorgen blijven (NOS) 

Het nieuwe prijsplafond is een tijdelijke verlichting, maar zorgt niet voor een structurele oplossing voor de 

toenemende energie-armoede, merken gemeenten en belangengroepen. Vooral de groep die in een slecht 

geïsoleerd huis woont, heeft grote kans om door het prijsplafond te schieten. 

Lees verder -> 

 

Geldgebrek en financiële onzekerheid leiden tot ingrijpende keuzes (FNV) 

De inkomenscrisis leidt tot financiële onzekerheid, waarbij veel mensen ingrijpende keuzes maken. Zo stelt 

bijna een kwart van de jongeren het krijgen van kinderen uit, en een derde van de bijstandsgerechtigden 

slaat maaltijden over. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV onder haar leden, dat eind september is 

gehouden. Ruim 28.000 mensen deden mee aan het onderzoek. 

Lees verder -> 

 

Schaamte kan armoede juist verergeren: wat doe je ertegen? (Omroep West) 

Nu steeds meer mensen in de financiële problemen komen door de stijgende inflatie, zien voedselbanken 

veel schaamtegevoelens voorbijkomen. Dat terwijl die schaamte juist leidt tot nog meer geldproblemen, ziet 

psycholoog Marjon Bohré uit Rijswijk. Volgens haar is het belangrijk dat mensen erover praten. 'Iedereen 

heeft wel eens hulp nodig. Het is belangrijk om te weten dat deze situatie niet aan jou ligt en dat je nooit 

alleen staat.' 

Lees verder -> 

 

Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond (Rijksoverheid) 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. 

Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt 

het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. 

Lees verder -> 

 

Inbreng VNG voor CD Armoede- en Schuldenbeleid (VNG) 

Vanuit de VNG zijn de volgende twee onderwerpen onder de aandacht gebracht voor het debat over het 

Armoede- en schuldenbeleid op 6 oktober 2022. 

Lees verder -> 

 

Toch energietoeslag voor Nijmeegse studenten (Binnenlands Bestuur) 

Studenten in Nijmegen kunnen toch energietoeslag aanvragen. Ook andere gemeenten besloten de laatste 

weken al de toeslag beschikbaar te stellen voor studenten, waarmee ze ingaan tegen de landelijke 

richtlijnen. Het kabinet adviseerde gemeenten de toeslag niet aan studenten te geven. 

Lees verder -> 
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Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen (Rijksoverheid) 

Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het 

aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen € 5 miljoen beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om 

voor de duur van 4 maanden de leerlingen van deze scholen een goede start van de dag te geven. 

Lees verder -> 

 

Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico (CBS) 

In 2021 had de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgewicht. Overgewicht, ernstig overgewicht 

(obesitas) en diabetes komen meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-

inkomensgrens dan bij volwassenen met een hoger inkomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe 

analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête. 

Lees verder -> 

 

Politiserend werken: pak armoede aan door structurele problemen zichtbaar te maken (Movisie) 

Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? En wat doe je als je merkt dat financiële 

problematiek een structurele oorzaak heeft? Professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen lopen 

tegen de grenzen van hun handelingsruimte aan.  

Lees verder -> 

 

Na corona ervaren jongeren nu energiecrisis: 'Kan soms niet slapen van kou' (NOS) 

Na twee jaar coronacrisis kampen veel Nederlandse jongeren nu met een crisis die vaak net zoveel invloed 

heeft op hun leven: de energie- en inflatiecrisis. Gisteren werd bekend dat de inflatie in Nederland in 

september is gestegen naar 17,1 procent, een record. 

Lees verder -> 

 

 

3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Geldgebrek en financiële onzekerheid leiden tot ingrijpende keuzes (FNV) 

De inkomenscrisis leidt tot financiële onzekerheid, waarbij veel mensen ingrijpende keuzes maken. Zo stelt 

bijna een kwart van de jongeren het krijgen van kinderen uit, en een derde van de bijstandsgerechtigden 

slaat maaltijden over. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV onder haar leden, dat eind september is 

gehouden. Ruim 28.000 mensen deden mee aan het onderzoek. 

Lees verder -> 

 

Extra inkomen voorkomt crimineel gedrag (Binnenlands Bestuur) 

Een verhoogd inkomen helpt voormalig gedetineerde ggz-cliënten om hun leven op orde te krijgen, zo blijkt 

uit een pilot in Den Helder. Deelnemers konden beter voor zichzelf zorgen en ervoeren minder stress. 

Dankzij het extra inkomen daalde ook het risico om terug te vallen in crimineel gedrag. 

Lees verder -> 

 

‘Tuinierend’ naar minder schuld en stress (Sociale Vraagstukken) 

Rotterdam schrok zich in 2017 een hoedje van de weinig effectieve schuldhulpverlening. Een door Frontlijn 

bedachte tuiniersbenadering levert veel meer succes op, zeggen de Amsterdamse onderzoekers Jonathan 

Broekhuizen en Jodi Mak. 

Lees verder -> 
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