
 

 
 

   

 

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 

 

Door stijgende prijzen hebben budgetcoaches het enorm druk: 'Steeds meer middeninkomens' 

(Eenvandaag) 

Door de ongekende inflatie loopt het storm bij budgetcoaches. Steeds meer mensen schakelen financiële 

hulp in, omdat het niet meer lukt om rond te komen. "Iedere cent die je verdient moet een taak hebben." 

Lees verder -> 

 

Schadevergoeding geweld jeugdzorg naar schuldeiser (NVVK) 

Wie slachtoffer was van geweld in de jeugdzorg, krijgt een schadevergoeding van 5000 euro. Maar als je in 

de schuldsanering zit, moet dat geld naar de schuldeisers, blijkt uit een uitspraak in hoger beroep. 

Lees verder -> 

 

Einde aan lange BKR-registratie voor Utrechters na schuldentraject (Gemeente Utrecht) 

Vanaf komend jaar gaat Utrecht de BKR-meldingen van mensen die uit de schulden komen al na een half 

jaar verwijderen. Tot 1 januari staan Utrechters die succesvol uit een schuldentraject komen nog voor vijf 

jaar geregistreerd bij BKR. Utrecht neemt deze belemmering nu veel sneller weg, in samenwerking met de 

andere G4-steden. 

Lees verder -> 

 

Schuldhulpverlening door vrijwilligers, wat werkt? (Socialevraagstukken.nl) 

Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele 

schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer 

ondersteuning door vrijwilligers het meest effectief is. 

Lees verder -> 

 

Wettelijk minimum loon en dus ook Vtlb stijgt (NVVK) 

Het Wettelijk Minimum Loon gaat op 1 januari 10 % omhoog. Dat heeft grote gevolgen voor het vrij te laten 

bedrag (en de beslagvrije voet). Ook zijn er grote wijzigingen doordat toeslagen fors stijgen waardoor 

500.000 extra mensen er recht op hebben. Om je hulpvrager ervan te laten profiteren, moet er veel 

gebeuren. 

Lees verder -> 

 

Commerciële lessen voor schuldhulpverleners (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten kunnen mensen met financiële problemen beter helpen als ze verkoopmethodes uit de 

commerciële wereld toepassen. 'Je zou met elkaar kunnen bespreken: hoeveel mensen heb jij 

binnengehaald? Wat is jouw succesformule om klanten over de streep te trekken en hulp aan te bieden?' 

Lees verder -> 
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Thuiswonend kind tot 27 jaar telt niet meer mee voor uitkering (NVVK) 

Voor mensen die hun huishouden delen met iemand onder de 27 jaar geldt vanaf 1 januari dat de 

medebewoner niet meer van invloed is op de hoogte van hun uitkering. Ouders worden dus niet meer 

gekort omdat hun kind (tot 27) nog thuis woont. De nieuwe situatie is het gevolg van de wijziging in de 

kostendelersnorm. Dat heeft ook effect op de berekening van het Vrij te laten bedrag via de Vtlb-calculator. 

Lees verder -> 

 

Onbedoelde aanschrijving bewindvoerderskantoren door CJIB (NVVK) 

Onlangs heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een wijziging doorgevoerd in hun systemen. 

Beschermingsbewindvoerders met een eenmanszaak ontvangen daardoor momenteel aanschrijvingen van 

het CJIB op hun privéadres. Dat is niet de bedoeling. 

Lees verder -> 

 

Eén loket voor betaalregeling DUO, CJIB en CAK (NVVK) 

Wie betaalachterstanden heeft bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), bij het CJIB of bij het CAK kan vanaf 

1 december voor alle achterstanden samen 1 betalingsregeling afsluiten. Volgend jaar sluiten meer 

overheidsinstanties aan. 

Lees verder -> 

 

2. Armoede  
 

Beantwoording vragen over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer 

over de aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden. De vragen zijn van de vaste commissie voor Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

Lees verder -> 

 

Hoe gender(on)gelijk is Nederland? Vrouwen in armoede (Mensenrechten.nl) 

Sinterklaas, Kerst en de verwarming omhoog. December is voor veel mensen een duurdere maand dan 

gemiddeld. Soms zelfs een maand waarin mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Met 

name eenoudergezinnen waarbij een vrouw aan het hoofd staat hebben het lastig. 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel (Rijksoverheid) 

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

'Sociale minima in de knel' van de Nationale ombudsman. Het Tweede Kamerlid Simons (BIJ1) heeft de 

vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

‘Armoede is terug en treft steeds meer mensen’ (Binnenlands Bestuur) 

Al veertig jaar bestuderen de tweelingbroers Engbersen het armoedevraagstuk. Godfried is hoogleraar 

Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit; Radboud is programmaleider bij Movisie. Een 

dubbelinterview over de toegenomen aandacht voor bestaanszekerheid en de rol van het sociaal domein 

daarbij. 

Lees verder -> 
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Kamer: tampons en maandverband gratis voor mensen met laag inkomen (NOS) 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat menstruatieproducten gratis worden voor mensen met een 

laag inkomen. Een voorstel dat D66 heeft ingediend met Volt en de PvdA krijgt ruim voldoende steun. 

Lees verder -> 

 

Politiseren kun je leren: 10 tips om samen armoede aan te pakken (Movisie) 

Armoede aanpakken door structurele problemen zichtbaar te maken. Daarover ging de Q&A Politiserend 

werken in de week van de Challenge Armoede 2022. Want hoe kun je mensen nog ondersteunen wanneer 

je merkt dat financiële problematiek een structurele oorzaak heeft?  

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over de toename van het aantal mensen dat de tandarts mijdt om 

financiële redenen (Rijksoverheid) 

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Hijink (SP) over de toename van het aantal 

mensen dat de tandarts mijdt om financiële redenen. 

Lees verder -> 

 

Goed voorbeeld – Rotterdamse proef met pas voor voedselhulp (Gemeente.nu) 

Een proef in Rotterdam, waarbij een groep arme huishoudens gezonde boodschappen mocht doen met een 

speciale pas, is een succes gebleken. Imane Outmany, beleidsadviseur armoedeaanpak: ‘Deze vorm van 

voedselhulp zorgt voor veel minder schaamte en minder stress.’ 

Lees verder -> 

 

Uitsluiting studenten bij energietoeslag verdedigbaar (VNG) 

Minister Schouten heeft, mede op verzoek van de VNG, de landsadvocaat verzocht om advies te geven over 

het afbakenen van de doelgroep bij het verstrekken van de energietoeslag door gemeenten. De 

landsadvocaat heeft geoordeeld dat de afbakening van de doelgroep verdedigbaar is. 

Lees verder -> 

 

Landsadvocaat: studenten uitsluiten van energietoeslag geoorloofd (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet houdt vast aan het besluit om studenten uit te sluiten van de energietoeslag voor 

minimahuishoudens. Wel wordt de handreiking voor gemeenten aangepast om duidelijk te maken waarom 

het onderscheid is toegestaan. Het kabinet volgt daarmee het advies op van de landsadvocaat, dat dinsdag 

aan de Tweede Kamer werd gestuurd. 

Lees verder -> 

 

Verduurzamen huis lukt huurder vaak niet volgens ombudsman (Binnenlands Bestuur) 

Het verduurzamen van een huis is vaak niet haalbaar voor mensen die er veel belang bij hebben. Zo weten 

huurders vaak niet welke gemeentelijke voorzieningen er zijn en hebben zij weinig te zeggen over het 

energiezuiniger maken van hun huis. En huiseigenaren in de lagere inkomensgroepen hebben niet de 

financiële middelen om dure verduurzamende oplossingen te betalen. Dat meldt de Nationale ombudsman 

Reinier van Zutphen na onderzoek. 

Lees verder ->  
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3. Stress-sensitieve dienstverlening  
 

Geen relevant nieuws gevonden! 


