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01. Tips voor toegankelijke stembureaus 

 Alexander Leeuw (bron: Binnenlands Bestuur 22-02-2022) 

 

 

© Shutterstock 

 

Zoals geleidelijnen, doorzichtige mondkapjes en stembureaus die voornamelijk worden 
bemenst door doven en slechthorenden. 

Gemeenten door het land nemen verschillende maatregelen om het stemproces 
toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan 
proefstemmingen, prikkelarme stembureaus en gastheren en -vrouwen. Behalve de 
toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking is er zo steeds meer aandacht 
voor andere beperkingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet een aantal 
initiatieven op een rij. 

Doorzichtige mondkapjes 

Haarlem heeft bijvoorbeeld het stembureau in de publiekshal van het gemeentehuis speciaal 
ingericht voor blinden en slechtzienden. Er zijn tijdelijke geleidelijnen aangebracht, er is een 
kandidatenlijst in braille aanwezig, de kandidatenlijsten zijn als audiobestand online gezet en 
er is een routebeschrijving geplaatst op de website. 

Breda overweegt in stemlokalen extra voorzieningen te treffen voor doven en 
slechthorenden. Daarvoor geeft Stichting Hoor mij onder andere de volgende tips (die vaak 
ook geschikt zijn voor laaggeletterden): articuleer duidelijk, gebruik korte zinnen, kijk de 
mensen aan (omdat veel slechthorenden redelijk kunnen liplezen), zorg dat er geen 
achtergrondgeluiden zijn (zet dus geen radio aan) en ‘draag een doorzichtig mondkapje 
zodat de kiezer de mondbewegingen kan volgen’. 

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/alexander-leeuw-1
https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/Handreiking_toegankelijk_stemmen_20220208_0.pdf


Pagina 3 van 55 
 

   

Prikkelarm 

In Hellevoetsluis kreeg één stembureaulid de functie van gastheer of gastvrouw die de 
stemmers bij problemen waar mogelijk moest helpen. Culemborg organiseerde een 
proefstemming. En Assen heeft het voornemen om een stembureau, op een rustige locatie, 
een prikkelarm stembureau te maken. ‘Er mogen weinig tot geen posters aan de muren han-
gen en ook zal er aandacht zijn voor de verlichting.’ 

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 werd er al gewerkt met soortgelijke 
initiatieven. Utrecht richtte twee stembureaus in die werden bemenst door voornamelijk 
doven en slechthorenden, die communiceerden in gebarentaal. Er waren ook tolken en 
aanwijskaarten aanwezig en er werd rekening gehouden met de akoestiek in de ruimten. 
Deze stembureau kwamen tot stand op initiatief van mensen met een auditieve beperking. 
‘Vooral belangrijk is het stembureau in te richten in samenwerking met 
ervaringsdeskundigen.’ 

In Aalten werd een Prikkelduo ingezet, bestaand uit een persoon met en een persoon zonder 
verstandelijke beperking, om het stembureau inclusiever te maken en het stemproces 
toegankelijker. ‘Mensen met een verstandelijke beperking merken vaak ontoegankelijkheden 
op die anderen over het hoofd zien, zoals onduidelijke taal of een teveel aan prikkels.’ De 
aankomende verkiezingen streeft Aalten ernaar om de mensen met een verstandelijke 
beperking zelfstandig in te zetten. 

Verdere tips en uitleg 

Hier is handreiking van de VNG te lezen. Eerder meldde de VNG al dat bij deze verkiezingen 
82 gemeenten gebruiken zullen maken van Stemmal, ‘een hulpmiddel waarmee mensen met 
een visuele beperking zelfstandig en met behoud van het stemgeheim kunnen stemmen’. 

De Oogvereniging heeft een aantal brochures ontwikkeld met tips voor blinden en 
slechtzienden en op de website van het Dovenschap zijn ook communicatietips te vinden. Er 
is verder een speciale website ontwikkeld – hoewerkstemmen.nl – met uitleg over het 
stemproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/Handreiking_toegankelijk_stemmen_20220208_0.pdf
https://vng.nl/nieuws/stemmal-vaker-ingezet-voor-blinde-en-slechtziende-kiezers
https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen
https://www.dovenschap.nl/communicatietips/
https://www.hoewerktstemmen.nl/nl/
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02. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens - wat 
levert het op? 

Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) biedt instrumenten en 
bevoegdheden voor professionals en gezinnen die volledig klem zitten tussen de 
regels van verschillende instanties. Inmiddels hebben steeds meer gemeenten zich 
aangesloten bij het Programma. De redactie nam een kijkje bij Dordrecht, Leeuwarden 
en Zwijndrecht. Ervaren zij al de voordelen van PMM? 

Koen Enneking (bron: Sociaal Web 01-03-2022) 

 

 
 
© [SDI Productions] [iStock - Getty Images Plus]/Via Getty Images 

Daarvoor moeten we eerst even terug. Op initiatief van de ministeries van BZK, JenV, OCW, 
SZW en VWS is in 2019 het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) in het 
leven geroepen. Dit initiatief richt zich op de zogenoemde wicked problems: unieke situaties 
met een unieke samenloop, waarbij de professionals en het gezin vastlopen. Met meerdere 
instrumenten poogt PMM deze professionals meer slagkracht te geven om de impasse te 
doorbreken. (1) 
 
De redactie van Zorg &Sociaalweb heeft contact gelegd met een aantal gemeenten die zich 
bestuurlijk hebben aangesloten bij PMM. In alle drukte wisten de professionals bij de diverse 
gemeenten gelukkig nog tijd vrij te maken om een aantal vragen te beantwoorden. Het is dan 
ook niet toevallig dat meerdere interviews in de auto plaatsvonden. Naast het aanreiken van 
instrumenten en bevoegdheden poogt PMM niet alleen meer rugdekking en goede scholing 
te bieden, maar ook voldoende tijd en ruimte. Iets waar, zo blijkt maar weer eens, dringend 
behoefte aan is. 

 

https://sociaalweb.nl/auteur/koen-enneking/
https://sociaalweb.nl/auteur/koen-enneking/
https://www.sociaalweb.nl/blogs/een-multiprobleem-is-van-iedereen-en-van-niemand-het-programma-maatwerk-multiprobleemhuishoudens-geeft-professionals-een-sterker
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50 telefoontjes verder 

Om maar meteen met de belangrijkste vraag te beginnen: werpt het programma zijn 
vruchten af? Uit de gesprekken met de drie gemeenten blijkt dat het platform dat PMM biedt 
al aardig goed is geland. ‘Ik ben vooral enthousiast over hoe PMM ons faciliteert en kan 
faciliteren met die instrumenten’, zegt Aukje Hoekstra. Zij is Maatwerkfunctionaris Sociaal 
Domein bij de gemeente Leeuwarden. De Friese hoofdstad is al enkele jaren bestuurlijk 
gecommitteerd. Ze ziet enorm veel kansen. Hoekstra: ‘ik zie nu al wat het met mensen doet. 
Gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire kunnen momenteel al gebruikmaken van het 
moratorium, de pauzeknop bij schulden. (2) De zogenoemde time-out bevoegdheid van 
PMM doet eigenlijk hetzelfde, maar dan voor besluiten van een landelijke uitvoerder. Zoiets 
zou je ook bij andere problematiek moeten kunnen inzetten. Het geeft namelijk weer even 
rust.’ 
 
We spraken ook met Marjan Tsatsos. Zij is al twee jaar Zorgmarinier bij de gemeente 
Zwijndrecht, een functie die in het leven is geroepen omdat er behoefte was aan een 
doorbraakregisseur. Wanneer wet- en regelgeving een oplossing blokkeren, springt zij bij. 
Tsatsos is voornamelijk te spreken over het door PMM tot stand gebrachte veld, waarin snel 
en gemakkelijk contact gelegd kan worden tussen gemeenten en landelijke instanties. ‘Je 
kunt gebruikmaken van het platform en dat vind ik echt een heel groot voordeel’, zegt 
Tsatsos. Ze is bijzonder tevreden over de manier waarop er snel wordt gehandeld en wordt 
doorgepakt, zeker in vergelijking met hoe dat eerst ging. ‘Je moet je voorstellen dat wanneer 
ik iemand bij de gemeente Apeldoorn wil spreken, ik ook gewoon naar het gemeentehuis 
moet bellen. Dan ben ik 50 telefoontjes verder voordat ik iemand aan de lijn heb die het 
snapt. Het is dus ideaal dat je iemand kunt bereiken via het Landelijk Maatwerkregister.’ 
 
Ook als een gemeente regionaal al veel samenwerkt is PMM van toegevoegde waarde, laat 
Nane Akpa van de gemeente Dordrecht zien. Zij geeft aan dat voor haar de meerwaarde 
vooral zit in de toegang tot de landelijke organisaties, zoals DUO, IND, SVB en de 
Belastingdienst. ‘Dat zijn instanties waar we als gemeente lokaal en regionaal geen invloed 
op hebben. Door PMM hebben we nu wel die ingang om daar invloed op uit te oefenen’, 
vertelt Akpa tijdens het gesprek. Ze is bij de gemeente werkzaam als Sociaal Pontonnier, 
een term die is afgeleid van de 350 jaar oude Pontonnierskazerne in Dordrecht. Het is een 
functie die vergelijkbaar is met de zorgmarinier in Zwijndrecht. Akpa heeft in die 
hoedanigheid, net als Tsatsos, volledig mandaat en gezag van burgemeester en 
wethouders. Daarnaast beschikt zij ook over een doorbraakbudget om maatwerkoplossingen 
te realiseren. Dat bleek hard nodig: uit een onderzoek kwam naar voren dat er in Dordrecht 
circa 300 gezinnen gerekend kunnen worden tot (zware) multi-probleemhuishoudens. Vier 
procent van de gezinnen zijn voor 30 procent van de kosten in het sociaal domein 
‘verantwoordelijk’, een uitkomst die sterk overeenkomt met de (landelijke) analyse van het 
Instituut voor Publieke Waarden. Akpa hoopt dan ook dat PMM landelijk nog verder wordt 
uitgerold. ‘Je zou willen dat alle gemeenten hier aan meedoen. Steeds meer organisaties zijn 
ook bereid om mee te gaan, om die zogenoemde ‘paarse krokodilsituaties’ te vermijden: niet 
eerst het aanvraagformulier moet doorlopen, terwijl je de paarse krokodil daarachter ziet 
liggen [zoals in die oude OHRA-reclame red.]’. 

Nog een slag te maken 

Maar dat betekent niet dat alles in kan en kruiken is. Hoewel het platform al wel volop wordt 
gebruikt, is in Leeuwarden het instrumentarium dat PMM aanreikt nog niet helemaal geland. 
‘We moeten daar nog meer mee gaan doen. De bevoegdheden en instrumenten zijn er, 
maar ik moet ze nog meer uitdragen binnen de organisatie’, erkent Hoekstra. Zij geeft aan 
dat er bij de maatwerkambassadeurs – ambassadeurs die zorgen voor draagvlak en kennis 
over Maatwerk; ze zijn het eerste aanspreekpunt bij casuïstiek die vastloopt – al het nodige 
bekend is, maar er ook nog veel moet gebeuren. Pas daarna kunnen die stappen worden 
gezet. Hetzelfde geldt voor Zwijndrecht, waar evenmin de hulpmiddelen bekend zijn bij de 

https://maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl/file/download/b1a40068-5d66-40f0-8532-1cd8c2165ea7/Programma%20Maatwerk%20Multiprobleemhuishoudens_Onepager.pdf
https://maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl/file/download/b1a40068-5d66-40f0-8532-1cd8c2165ea7/Programma%20Maatwerk%20Multiprobleemhuishoudens_Onepager.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/698364.pdf
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/multiprobleemhuishoudens-hun-toekomst-teruggeven-binnen-uw-gemeente
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/multiprobleemhuishoudens-hun-toekomst-teruggeven-binnen-uw-gemeente


Pagina 6 van 55 
 

   

professionals. ‘Daar is inderdaad nog een slag te maken’, aldus Tsatsos. Ook hier is dat 
verklaarbaar, want zij wil net als Hoekstra dat de implementatie synchroon verloopt. Tsatsos: 
‘Dat moet je echt in één keer uitrollen en uitleggen, zodat iedereen gelijktijdig op te hoogte is. 
Als de ene organisatie de uitleg wel heeft gehad en de andere niet, krijg je strijd: dan zegt de 
ene organisatie ‘dit kan’, terwijl de andere daar nog nooit van heeft gehoord’. 
 
Het is bovendien maar de vraag in hoeverre deze bevoegdheden en instrumenten 
daadwerkelijk nodig zijn. Akpa ziet namelijk binnen de huidige wet- en regelgeving al heel 
veel mogelijkheden. ‘Je zou je moeten afvragen welke instrumenten je los van PMM al kunt 
toepassen. Er bestaat al veel ruimte binnen de wet; de crux zit ‘m in de verschillende lokale 
verordeningen. Het is maar net hoe de professional die interpreteert, en het is vooral goed 
om daar naar te kijken’. 

Cultuuromslag 

Daarmee komt meteen één van de belangrijkste obstakels bovendrijven, iets wat niet alleen 
met een programma vanuit het ministerie gladgestreken kan worden. Veel professionals 
voelen zich namelijk niet gesteund en gesterkt om maatwerk mogelijk te maken. Het is een 
terugkerend en herkenbaar probleem bij de drie gemeenten. ‘De stug- en starheid zit vooral 
in de cultuur en het moreel kompas van iemand zelf’, zegt Hoekstra. ‘Regelmatig heb ik te 
maken met ‘vastlopers’ die wel regulier opgelost hadden kunnen worden. Dan vraag ik: wie 
zegt en waar staat dat het niet mag? Daar krijg ik dan vaak geen antwoord op, omdat het de 
overtuiging is van de persoon zelf.’ 
 
Tsatsos ziet hetzelfde binnen haar gemeente. ‘Heel veel professionals die in de uitvoering 
zitten werken met oogkleppen op. Die hebben ze niet zelf op gezet, maar dat wordt door de 
organisatie gedaan. Ze volgen keurig de regels, factsheets en werkprocessen, maar de 
vraag is: heb je daarmee ook je werk gedaan?’ Volgens Tsatsos heeft het aanbieden van de 
instrumenten dan ook weinig zin wanneer de professionals in de uitvoering hier niet op zijn 
voorbereid. Tsatsos: ‘Je kunt niet zomaar een briefje sturen met: ‘dit zijn de instrumenten en 
hiermee kun je aan de slag’. Dat gaat ‘m niet worden. Ook op managementniveau moet hun 
handelen gedekt worden, zodat zij het zelfvertrouwen hebben om te kunnen escaleren. Dat 
heeft tijd nodig, en bovenal een cultuuromslag’. 
 
Wanneer professionals ook op hoger bestuurlijk niveau worden gesteund, wordt maatwerk 
leveren meer de norm, een ontwikkeling die Akpa alleen maar kan toejuichen. ‘Het zou mooi 
zijn als je naar een situatie gaat waarin maatwerk gesteund wordt op hoger bestuurlijk 
niveau, dat dat eigenlijk de normale gedachtegang wordt. Kortom: dat je doet wat nodig is’. 
Als Sociaal Pontonnier is ze optimistisch. Ze ziet nu al veel professionals die breed kijken en 
naar creatieve oplossingen werken. Of een cultuuromslag nodig is? ‘Ja’, zegt Akpa, ‘maar ik 
denk dat die langzaam maar zeker wel aan het komen is.’ Wat dat betreft is PMM een stap in 
de goede richting. 

1. Een volledig overzicht van de instrumenten die het programma biedt is hier te vinden. 
2. Een moratorium is rechtsmiddel waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd 

onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te 
verhalen op het vermogen van de debiteur. 

 

 

 

 

https://maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl/file/download/b1a40068-5d66-40f0-8532-1cd8c2165ea7/Programma%20Maatwerk%20Multiprobleemhuishoudens_Onepager.pdf
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03. Opleggen inburgeringsplicht gezinsmigranten 1 maart hervat 

Bron: VNG 01-03-2022 

Vandaag 1 maart hervat DUO het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. 
Dit betekent voor gemeenten dat ze in de loop van vandaag nieuwe signalen in het Portaal 
Inburgeringsplicht krijgen over de gezinsmigranten.  

 
 
Met deze signalen kunnen gemeenten aan de slag om de inburgering van deze 
gezinsmigranten voor te bereiden. 

Ook komen vandaag in het DUO Portaal correctiesignalen over inburgeraars die begin 
januari ten onrechte onder de Wet inburgering 2021 inburgeringsplichtig zijn gesteld. De 
correctiesignalen gaan over gezinsmigranten. Per 25 maart komen er weer signalen over de 
asielmigranten in het DUO Portaal.  

Situatieschets 

Om gemeenten meer uitleg te geven over het wat en hoe rondom de complicatie is er 
gewerkt aan een uitgebreide situatieschets. Hierin vindt u meer informatie over de 
verschillende onderdelen; wat de complicatie is, welke acties er zijn ondernomen, hoe de 
herstart in zijn werk gaat, wat er naar de inburgeraar is gecommuniceerd en waar de 
gemeente rekening mee kan houden. 

De situatieschets is bedoeld voor uitvoerenden die werken met het Portaal Inburgering van 
DUO, maar ook voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers en projectleiders die in de 
uitvoering betrokken zijn bij de herstart van het proces. 

 Situatieschets Hervatten inburgeringsplicht Wet inburgering 2021: uitleg voor gemeenten 

https://vng.nl/media/46870
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Complicatie in uitvoering Wi2021 

Half januari kwam aan het licht dat een aantal inburgeringsplichtigen ten onrechte onder de 
Wi2021 was geplaatst. Ze hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Dit leidde ook tot 
privacyrisico’s, omdat gemeenten gegevens hadden ontvangen van inburgeringsplichtigen 
die ze niet hadden mogen krijgen. Dit is inmiddels opgelost. Gemeenten zijn hierover 
geïnformeerd en ontvangen sinds half januari geen gegevens meer van DUO over nieuwe 
inburgeraars onder Wi2021. 

 

04. Wetsvoorstel energietoeslag lage inkomens voor advies naar 
Raad van State 

Bron: Rijksoverheid 25-02-2022 

Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de 
eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen. Minister Schouten voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel dat dit regelt daarom voor 
advies naar de Raad van State gestuurd. 

 

 
Minister Schouten: ‘Huishoudens met een laag inkomen hebben het extra lastig door de 
hoge energieprijzen. Gemeenten willen deze huishoudens snel kunnen helpen met de 
tegemoetkoming om te voorkomen dat zij verder in de knel komen. Reden voor mij om zo 
veel mogelijk vaart te zetten achter dit wetsvoorstel.’ 

Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum 
ontvangen circa 200 euro om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Mensen 
met een bijstandsuitkering ontvangen straks het bedrag automatisch van hun gemeente. 
Andere groepen die in aanmerking komen, kunnen zich daarvoor bij hun gemeente melden. 
Het gaat bijvoorbeeld om AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen, mensen met een 
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IOW-uitkering en zelfstandigen en werkenden met een laag inkomen. Het kabinet heeft hier 
200 miljoen euro voor vrijgemaakt. 

Het kabinet trok eind vorig jaar al 3,2 miljard euro uit voor het verlagen van de 
energiebelasting. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro 
minder aan energiebelasting op jaarbasis.  

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State 
te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden 
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

 

05. Antwoorden op Kamervragen over armoedecijfers in 
achterstandswijken 

Bron: Sociaal Web 25 februari 2022 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt haar antwoorden op 
vragen over het bericht ''Zorgwekkende' cijfers uit achterstandswijken: 'Schrok van armoede 
onder de Syriërs''. 

Vraag 1. 

Kent u het bericht ‘‘Zorgwekkende’ cijfers uit achterstandswijken: ‘Schrok van armoede onder 
de Syriërs’’?  
 
Antwoord vraag 1. 

Ja, daar ben ik mee bekend. 

Vraag 2. 

Bent u bekend met het gegeven dat bij Syrische statushouders de schuld als gevolg van een 
lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de taallessen een belemmering vormt 
om deel te nemen aan de maatschappij? Is er op dit moment voldoende coulance in de 
terugbetaling van DUO-leningen om te voorkomen dat mensen die net of buiten eigen schuld 
de inburgeringstermijn overschrijden direct diep in de schulden zitten? 

Antwoord vraag 2. 

Voor asielstatushouders geldt dat de lening die kan worden afgesloten voor het volgen van 
inburgeringslessen wordt kwijtgescholden als binnen de wettelijke termijn aan de 
inburgeringsplicht wordt voldaan. Indien er sprake is van een verwijtbare termijn 
overschrijding van de inburgeringstermijn dan moet deze lening worden terugbetaald. Hier 
geldt wel bij dat voor de terugbetaling er een inkomenstoets plaats vindt om te bepalen hoe 
hoog het maandelijks aflosbedrag is. Daarnaast wordt de restschuld na 10 jaar 
kwijtgescholden. Wanneer binnen 6 maanden na overschrijding van de termijn alsnog wordt 
voldaan aan de inburgeringsplicht, kan de lening op verzoek gedeeltelijk worden 
kwijtgescholden. Dit gebeurt volgens een staffel die op 13-12-2021 is gepubliceerd  

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49155.html). 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49155.html
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Vraag 3. 

Hoe verklaart u het lage aantal Syriërs (1 op de 1000, zelfs onder het gemiddelde van 
Nederland (2 op de 1000)) dat gebruik maakt van schuldsanering terwijl het aantal Syriërs 
dat werk zoekt (55%) en een laag inkomen heeft (61%) schrikbarend hoog is? 

Antwoord vraag 3. 

Het is lastig een antwoord te geven op deze vraag, omdat wij hier geen specifieke informatie 
over hebben. In algemene zin zie ik een mogelijke verklaring. De groep Syriërs weet de weg 
naar de schuldhulpverlening niet te vinden. Op het moment dat mensen in beeld zijn bij de 
gemeente voor hulp bij hun inkomen of zorg, dan verwacht ik dat de gemeente het ook 
signaleert als er problemen zijn op andere leefgebieden. Zoals problemen met schulden. Ik 
bespreek graag met de VNG of we hier gezamenlijk meer in kunnen en moeten doen. 
Daarnaast zal het kabinet zich inzetten om vroeg ondersteuning te bieden bij het ontstaan 
van geldzorgen, zeker bij kwetsbare groepen. We willen schulden voorkomen of snel 
oplossen. Het streven is om een gezamenlijke uitwerking van de schuldenaanpak in het 
tweede kwartaal van 2022 gereed te hebben. Het kabinet zal hierbij mede prioriteit geven 
aan preventie en vroegsignalering. Zoals ik u schreef in de Planningsbrief 345 van SZW, 
streef ik ernaar om voor de zomer een brief over de hoofdlijnen van de invulling van het 
programma schuldenaanpak aan de Tweede Kamer te versturen. 
 
Vraag 4. 

Kan er aan statushouders ook een saneringskrediet worden aangeboden als er sprake is van 
een hoge schuld als gevolg van de kosten van inburgering? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord vraag 4. 

Ja aan statushouders kan ook een saneringskrediet worden aangeboden als er sprake is van 
een hoge schuld die onder meer ontstaan is als gevolg van de kosten van inburgering. Een 
saneringskrediet is een effectief instrument om schuldenrust te creëren voor mensen met 
meerdere schuldeisers. 

Vraag 5. 

Worden statushouders voldoende bereikt via reguliere vormen van schuldhulpverlening en 
financiële educatie? Zijn hier cijfers over? Zo nee, bent u bereid dit de komende tijd actief te 
monitoren? 

Antwoord vraag 5. 

Wij hebben geen specifieke cijfers over schuldhulpverlening en financiële educatie voor 
statushouders. Wel heeft SZW bijvoorbeeld de ontwikkeling door het Nibud van een geldplan 
voor statushouders mede gefinancierd. Divosa heeft daarnaast diverse benchmarks 
waarmee gemeenten over elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede en 
schulden, en op het gebied van statushouders. 
 
Vraag 6. 

Zijn er voorbeelden van gemeenten die specifieke ondersteuning bieden aan statushouders 
gericht op het voorkomen, beheersen en verminderen van schulden (bijvoorbeeld in de eigen 
taal, via sleutelpersonen, met communicatie gericht op de specifieke doelgroep, met uitleg 
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over het Nederlandse financiële systeem)? Is er voldoende aanbod van dit soort 
ondersteuning om financieel vaardig te worden? Worden goede voorbeelden gedeeld? 

Antwoord vraag 6. 

Zeker zijn er goede voorbeelden. Deze wordt door gemeenten onderling gedeeld, 
bijvoorbeeld via de eerder genoemde benchmark van Divosa. Specifiek voor 
schuldhulpverlening subsidieert SZW het programma Schouders Eronder (Schouders 
Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, 
Sociaal Werk Nederland en VNG). In dit programma is ook specifieke aandacht voor 
statushouders en door het programma is een kennisbank ontwikkeld waar relevante 
inzichten worden gedeeld. 

SZW heeft daarnaast het programma Vakkundig aan het werk van ZonMw mede 
gefinancierd. Diverse projecten richten zich op onderzoek naar effectieve hulp aan 
statushouders. 
 
(https://www.ad.nl/binnenland/zorgwekkende-cijfers-uit-achterstandswijken-schrok-van-armoede-
onder-de-syriers~a070707f/). 

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nieuw-geldplan-geeft-statushouders-inzicht-in-het-complexe-
systeem/ 

https://www.divosa.nl/divosa-benchmark 

https://www.kennisbundel.nl/kennisbank/?_search=statushouders 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-
aan-het-werk/projecten 

 

06. Meer doen voor lagere energielasten 

Door Judith Janssen dagblad de Limburger 05-03-2022 

De maatregelen die het kabinet neemt om de energielasten terug te dringen, zijn niet 
voldoende om grote problemen te voorkomen. Gemeenten zien een toename van 
schrijnende schuldenproblematiek en stuurden het kabinet gisteren een brandbrief. 

In de brief schrijven de veertig grootste gemeenten (G40) – waaronder Venlo, Maastricht, 
Heerlen en Sittard-Geleen – dat steeds meer burgers worstelen met de energienota. Wat 
nodig is, is meer dan een tijdelijke oplossing om energiearmoede tegen te gaan en 
bestaanszekerheid te waarborgen. Volgens de G40 doen mensen die voorheen geen 
ondersteuning nodig hadden van gemeenten, daar nu wel een beroep op. Het gaat dan 
vooral om werkende armen met een eigen koop- of huurwoning (in de particuliere sector) 
met een inkomen net boven bijstandsniveau. Die kunnen de stijgende energieprijzen niet 
opvangen en hebben geen geld om hun huizen te verduurzamen. We zien voorbeelden 
waarbij de energienota is verdubbeld en de keuze gemaakt moet worden om óf de 
energienota of de huur te betalen. De middelen die het kabinet nu inzet – zoals een 
eenmalige uitkering van 200 euro, de 150 miljoen voor structurele verduurzaming en de 
verlaging van de energiebelasting voor dit – zijn volgens de G40 onvoldoende. De 
duurzaamheidsmaatregelen lossen het probleem op dit moment niet op, schrijven de 
gemeenten. Zij zijn verbolgen over het feit, dat ze te lang moeten wachten op de 
energiecompensatie van 200 euro voor de lage inkomens, terwijl onze inwoners deze 
compensatie nú nodig hebben. We vrezen voor meer excessen als we de gezinnen nog 

https://www.ad.nl/binnenland/zorgwekkende-cijfers-uit-achterstandswijken-schrok-van-armoede-onder-de-syriers~a070707f/
https://www.ad.nl/binnenland/zorgwekkende-cijfers-uit-achterstandswijken-schrok-van-armoede-onder-de-syriers~a070707f/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nieuw-geldplan-geeft-statushouders-inzicht-in-het-complexe-systeem/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nieuw-geldplan-geeft-statushouders-inzicht-in-het-complexe-systeem/
https://www.divosa.nl/divosa-benchmark
https://www.kennisbundel.nl/kennisbank/?_search=statushouders
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk/projecten
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk/projecten
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langer moeten laten wachten op die compensatie, zegt de Venlose wethouder Alexander 
Vervoort. 

 

07. Daan en Daphne doen alles om mensen goed te laten 
inburgeren 

Artikel Stadskrant februari gemeente Sittard-Geleen  

De gemeente heeft sinds 1 januari 2022 een belangrijke rol bij inburgering. Dat is zo 
vastgelegd in de nieuwe Wet inburgering. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars snel 
en goed meedoen aan het Nederlandse leven. 

Persoonlijke begeleiding  

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten 
Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren. Iedere 
inburgering start met een ‘brede intake’. Die is bedoeld om mensen goed te leren kennen. 
De regisseurs inburgering Daan Mooren en Daphne 

van der Meij voeren deze gesprekken. Ze zijn enthousiast over de nieuwe wet. Want nu 
kunnen ze mensen echt goed helpen, met een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie 
(PIP). Inburgeraars krijgen drie jaar lang één vaste contactpersoon: Daan of Daphne.  

Warm welkom  

Een welkomstpakket en- programma maken de nieuwkomers wegwijs in Sittard-Geleen. 
Daan en Daphne vertellen hen over de mogelijkheden binnen de gemeente, zoals de 
werkplaats, jobcoaches en organisaties die kunnen helpen met onderwijs of het vinden van 
werk. Hulp op maat is heel belangrijk, weten ze. De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en 
Stein voeren samen de wet uit. Vidar (gemeentelijk 

participatiebedrijf) regelt de uitvoering in de praktijk. De gemeente werkt daarnaast nauw 
samen met Vluchtelingenwerk en VISTA college. Samenwerking is de sleutel tot een 
succesvolle inburgering! Kijk voor meer informatie op. 

www.sittardgeleen.nl zoekwoord: inburgering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sittardgeleen.nl/
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08. Resirkel in Sittard zorgt met het demonteren van afgedankte 
spullen voor levensvreugde en ritme 

Door Paul Dolhain (bron: dagblad de Limburger 08-03-2022) 

 

 
 
Paulus Jamlay (midden) voelt zich op zijn gemak bij Resirkel. Geheel rechts René Boekhorst.   
© Afbeelding: Françoise Petersen 
 

In de voormalige Mavo Land van Gülick in Sittard hebben verschillende 
maatschappelijke instellingen onderdak. Een daarvan is stichting Mensen met 
mogelijkheden die met het project Resirkel afgedankte apparatuur recyclet. De 
stichting is op zoek naar spullen. 

De in Berg aan de Maas geboren en nog steeds woonachtige Lilian Bouts (62) is 
projectleider van Resirkel. Ze is inmiddels al ruim veertig jaar actief als zorgbegeleider en 
heeft door de jaren bewust gekozen om te werken voor kleinschalige opvang. „Door met 
kleinere groepen te werken, kun je zorg op maat leveren en problemen die spelen beter 
aanpakken. Dat doen we bij Resirkel door een plek te creëren, waarin we begeleiding bieden 
die een wezenlijk verschil maakt voor de levensomstandigheden van mensen en hun 
welzijn.” 

Lees ook: ZOwonen wil verhuizen van ‘kille balie’ naar publieksvriendelijker oude Mavo in 
Sittardse binnenstad 

Een van de zeventien personen die werkzaam zijn voor Resirkel is de 69-jarige Paulus 
Jamlay uit Geleen. „Ik heb een zware tijd gekend doordat ik drugsverslaafd was. Op andere 
plekken zorgde de werkdruk en de dwang om te moeten presteren er steeds voor dat ik in 
een neerwaartse spiraal belandde. Hier is dat anders. Dat komt door de persoonlijke 
gesprekken. In het begin was dat moeilijk en versliep ik me regelmatig, maar ik ben hier nu 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210916_93579015
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210916_93579015
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op mijn plek”, vertelt hij. Inmiddels is hij wekelijks zeven dagdelen actief. „Eigenlijk zou ik nu 
met pensioen zijn, maar ik werk meer dan voorheen. Waarom? Omdat ik het leuk vind en het 
plezier heb teruggevonden.” 

Prestatiedruk 

De 53-jarige René Boekhorst uit Sittard heeft dezelfde ervaring. „Ik zie het als 
bezigheidstherapie en door regelmatig te werken heb ik mijn levensritme hervonden. Ik wilde 
altijd werken, maar de prestatiedruk zorgde er bij mij uiteindelijk zelfs voor dat ik 
psychiatrische hulp nodig had. Dat is nu niet meer het geval, ik voel me weer mens.” Resirkel 
is een verbastering van recycle, maar heeft ook nog een andere betekenis. „We willen 
evenwicht en rust bieden, zodat ze hun leven weer op orde en rond krijgen”, legt Lilian uit. 

Apparatuur 

In twee lokalen worden printers en computeronderdelen volledig ontmanteld en 
uitgesorteerd. „We halen alle grondstoffen uit de apparaten en die worden vervolgens weer 
opgehaald zodat bijvoorbeeld metalen omgesmolten kunnen worden voor hergebruik”, legt 
René uit. Alleen kunnen ze nog wel wat apparatuur gebruiken. „Als mensen spullen 
wegdoen, rij dan niet meteen naar het milieupark, maar denk aan ons.” 

 

09. Rotterdam laat kostendelersnorm in bijstand los 

Rotterdam laat de kostendelersnorm los vanaf 1 juli 2022. Inwonende jongeren van 21 tot 27 
jaar tellen dan niet langer mee als kostendeler van ouders of andere huisgenoten met een 
bijstandsuitkering. Zij hoeven niet langer te vrezen voor een lagere uitkering. Daarmee loopt 
de gemeente vooruit op de landelijke wijziging van de Participatiewet in 2023. Dat staat in de 
Tertaalmonitor die het college van B&W deze week aan de gemeenteraad heeft 
aangeboden. 

Bron: Gemeente Rotterdam 9 maart 2022 
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De gedachte achter de kostendelersnorm is dat als mensen in één huis wonen, ze ook de 
kosten kunnen delen. Met gevolgen voor de hoogte van een uitkering, die wordt namelijk 
lager. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk en Inkomen): “We zien dat gezinnen door deze 
norm in de problemen komen. Ouders met een uitkering durven hun kinderen van 21 jaar of 
ouder geen onderdak meer te bieden, omdat ze vrezen voor een lagere uitkering. Daardoor 
ontstaan er soms conflicten binnen gezinnen. Door de norm los te laten, willen we 
voorkomen dat jongeren gedwongen op zichzelf moeten gaan wonen of zelfs geen dak 
boven hun hoofd meer hebben.” De wijziging gaat in de zomer in, maar tot die tijd gaat de 
gemeente al vrijstelling van de norm verlenen als de situatie daar aanleiding toe geeft. 

Menselijke maat 
Deze Tertaalmonitor kijkt ook terug op de afgelopen collegeperiode 2018 – 2022 die in het 
teken stond van een betere dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand. Moti: “We 
hebben meer medewerkers aangenomen om Rotterdammers beter te helpen bij de aanvraag 
van een uitkering. We werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen en vragen minder 
informatie op. Door deze kortere aanvraagprocedure is de wachttijd voor een uitkering 
ongeveer gehalveerd. De aanvraag is nu meestal al binnen twee weken afgehandeld. Dat 
geeft mensen financiële rust en daarmee ruimte om op zoek te gaan naar een baan. Het 
aantal klachten daalt mee met 50%, wat bevestigt dat we met de verbeteringen in onze 
dienstverlening op de goede weg zijn.  Meer oog voor de menselijke maat en een positievere 
houding vanuit de gemeente speelt daar ook een rol in. Dat zien we terug in de afname van 
zo’n 30% in het aantal klachten over de bejegening.” Rotterdammers met een uitkering 
mogen voortaan 1200 euro per jaar aan giften ontvangen Ook is een groot aantal brieven 
makkelijker leesbaar gemaakt. Verder zijn de controles op uitkeringen veranderd. 
Medewerkers van de gemeente benaderen mensen actief om samen met hen te kijken of er 
wijzingen zijn in de persoonlijke situatie zijn die invloed hebben op de hoogte van de 
uitkering. Zo zet de gemeente alles op alles om boetes te voorkomen. De nieuwe 
dienstverlening geeft invulling aan de ambitie om niet alleen naar de regels, maar juist naar 
de persoonlijke situatie van de Rotterdamse werkzoekenden te kijken. Een cultuuromslag die 
volgens wethouder Moti hard nodig was. 

Minder Rotterdammers in de bijstand 
Ook wordt teruggekeken op twee jaar coronamaatregelen en de impact die deze hebben 
gehad op de economische situatie en daarmee op de arbeidsmarkt. Toch is er nog een 
daling van het aantal bijstandsgerechtigden gerealiseerd. Rotterdam begon de 
collegeperiode met 37.667 bijstandsgerechtigden. De teller stond eind december 2021 op 
34.624 uitkeringen. Een recordaantal van bijna 17.000 Rotterdammers hebben de afgelopen 
vier jaar een nieuwe baan gevonden en zijn de bijstand uitgestroomd. 

De Tertaalmonitor geeft een beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk en 
inkomen. 

 

10. Statushouders starten steeds sneller met opleiding 

Bron: Divosa 10 maart 2022 

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het 
verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen 
aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 17% van 
de volwassen statushouders in deze gemeenten volgt een opleiding. Vooral onder vrouwen 
groeit het aantal studenten. Onder de nieuwe Wet inburgering wordt verwacht dat een kwart 
van de statushouders de onderwijsroute zal gaan volgen. 
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Statushouders die naar Nederland komen, volgen steeds meer onderwijs en starten daar ook 
sneller mee. 17% van de volwassen statushouders stond in de zomer van 2021 
ingeschreven bij een opleiding. Onder de 18- tot 33-jarigen die in aanmerking komen voor 
studiefinanciering is dat 30%. Elk jaar groeit het percentage dat onderwijs volgt gestaag. Het 
gaat hierbij om door het Rijk bekostigd onderwijs, zoals een vo-, mbo-, hbo- of universitaire 
opleiding.  

 

Deze grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage statushouders dat sinds 2014 in 
Nederland is en onderwijs volgt. Hieronder vallen mensen die in 2014 zijn gekomen, maar 
ook mensen die pas een jaar in Nederland zijn. Daarbij is het aantal mensen dat onderwijs 
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volgt in een bepaalde leeftijdscategorie afgezet tegen het totaal aantal mensen in deze 
leeftijdscategorie. 

Opvallend is dat steeds meer vrouwelijke statushouders onderwijs volgen. In de 
leeftijdsgroep 18-33 steeg het percentage vrouwen dat onderwijs volgt in twee jaar tijd van 
16,7% naar 30,1%.  

Statushouders die een opleiding volgen, starten daar ook sneller mee dan een aantal jaren 
terug. Onder de mensen die in 2019 naar Nederland zijn gekomen, is het percentage dat 
onderwijs volgt in hun tweede jaar in Nederland bijvoorbeeld hoger dan in de groepen die in 
2017 en 2018 zijn gekomen. 

Vooral mbo-niveau 

De meeste statushouders volgen een opleiding op mbo-niveau. In de loop der jaren zien we 
een verschuiving van mbo1-niveau naar mbo2-mbo4. Ook stijgt het percentage 
statushouders op hbo en universiteit. Dit komt omdat statushouders opleidingen stapelen en 
omdat de groep die een hogere opleiding wil volgen eerst de inburgering afrondt en zich 
daarna inschrijft voor een opleiding. 

Nieuwe Wet inburgering  

In de nieuwe Wet inburgering die sinds begin 2022 van kracht is, wordt veel belang gehecht 
aan onderwijs en dat meer statushouders een Nederlands diploma behalen. In de 
inburgering is daarom een speciale ‘onderwijsroute’ ingebouwd die inburgeraars voorbereidt 
op het volgen van een opleiding in Nederland. Zij moeten daarvoor binnen anderhalf jaar een 
taaldiploma halen op B1-niveau. De inschatting is dat 25% van de inburgeraars met een 
asielachtergrond de onderwijsroute zal afleggen. Voor jongere statushouders lijkt dat heel 
haalbaar, voor statushouders van boven de 33 zal er vaker dan nu naar een opleiding 
moeten worden toegewerkt. 

Op dit moment is nog onzeker hoe gemeenten de onderwijsroute gaan invullen. Tussen 
onderwijsinstellingen en het Rijk loopt een discussie over de bekostiging van de 
onderwijsroute. Voor statushouders is het belangrijk dat hier uiteindelijk werkbare afspraken 
voor komen. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij de mogelijkheid hebben om zelf te 
kiezen met welke aanbieder zij in zee gaan. 

Ontwikkelingen op werk, inburgering en bijstand 

Ook op het gebied van werk, inburgering en bijstand zijn de ontwikkelingen positief bij de 
gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark Statushouders. Na een kleine 
coronadip, blijft het percentage werkende statushouders stijgen. In de zomer van 2021 was 
32% van de statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn aan het werk. Het percentage 
statushouders in de bijstand is gedaald naar 56%. 

Op het gebied van inburgering ontstaat er wat stagnatie. 44% van de statushouders die 
sinds 2014 in Nederland zijn, is geslaagd voor het inburgeringsexamen en dat percentage 
lijkt zich niet verder te ontwikkelen. Mogelijk heeft de coronacrisis de inburgering vertraagd. 
Er waren tijdelijk minder lessen en minder examens. Ook stijgt het aandeel statushouders 
dat een ontheffing krijgt en dus nooit zal slagen voor de inburgering.  

Onder de nieuwe wet kunnen inburgeraars minder snel een ontheffing krijgen en is de 
ambitie dat meer inburgeraars een hoger taalniveau halen dan het basisniveau waar de 
overgrote meerderheid nu voor kiest. 
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Om welke statushouders gaat het? 

In het onderzoek gaat het om statushouders tussen de 18 en 65 jaar die vanaf januari 2014 
een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen en ingeschreven zijn bij de gemeente. De 
Divosa Benchmark Statushouders rapporteert dus over de hele groep statushouders die 
sinds 2014 in Nederland is. Ook genaturaliseerde statushouders blijven we volgen. 

Over de Divosa Benchmark 

De cijfers komen uit de Divosa Benchmark Statushouders, waarmee 167 gemeenten inzicht 
krijgen in de situatie van statushouders door de jaren heen. Door de cijfers met elkaar te 
vergelijken en verhalen achter de cijfers te delen, leren gemeenten van elkaar en kunnen ze 
hun inburgeringsbeleid verbeteren. 

Lees de Samenvatting Statushouders starten steeds sneller met opleiding 

 

11. Nibud-bij laagste inkomens maatwerk nodig voor koopkracht 

Bron: Dagblad de Limburger 10-03-2022 

 
 
Foto ter illustratie. Afbeelding: © ANP / ANP 

Om huishoudens met de laagste inkomens te ontzien bij de sterke prijsstijgingen voor 
energie is maatwerk nodig. 

Een generieke maatregel zoals de verlaging van de belasting op energie is niet genoeg, zegt 
directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hij 
reageert op uitgelekte kabinetsplannen om de btw op energie te verlagen. 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/702201.pdf
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„Om de mensen die echt klem zitten te helpen, zal een combinatie nodig zijn van generieke 
maatregelen en specifieke maatregelen”, zegt Vliegenthart. „We kennen de details nog niet, 
maar generieke maatregelen nemen onmogelijk al het koopkrachtverlies weg. Daarvoor is 
energie te duur geworden.” 

Snelle hulp 

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden tijdelijk 
onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen. De korting op de accijnzen op benzine en 
diesel is nog onderwerp van discussie, bevestigden bronnen na berichtgeving van het AD. 
Daarnaast wil de regering de financiële hulp voor de allerarmste gezinnen nog eens met 
honderden euro’s verhogen. Eerder was daar al 200 euro per gezin voor uitgetrokken. 

Lees ook:  

Zo wil het kabinet de koopkrachtdreun verzachten 

Vliegenthart benadrukt dat huishoudens die door de gas- en lichtrekening in de problemen 
komen baat hebben bij snelle hulp. „Algemeen beleid kan sneller worden doorgevoerd en 
maatwerk kost misschien meer tijd. Het kabinet lijkt dat laatste via de gemeentes te willen 
doen. Dat is op zich goed, maar dan moet er wel tempo worden gemaakt.” 

 

12. Blij met koopkrachtreparatie van het kabinet, maar de zorgen 
zijn niet weg  

Door Marcel Vink (bron: dagblad de Limburger 12-03-2022) 

Consumenten - Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 

Kunnen burgers die financieel in de knel zitten door de snel gestegen, en nog steeds 
stijgende energieprijzen nog ruim drieënhalve maand overbruggen voor ze worden 
gecompenseerd in hun koopkracht? Velen maken zich zorgen. 

Den Haag 

De ministerraad stemde gisteren in met een pakket aan maatregelen dat de koopkracht van 
veel Nederlanders een kontje moet geven. Het gaat onder andere om de btw op energie en 
de energietoeslag voor mensen met een kleine knip. De btw-verlaging van 21 naar 9 procent 
gaat pas in per 1 juli en duur tot het einde van het jaar. 

Die datum is wel onze zorg, zegt directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud. Er 
moet aandacht zijn voor mensen die nú hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat 
vraag iets van ons allemaal, niet alleen van het kabinet. Eigenlijk van de hele samenleving. 

Ademruimte 

Coulance, bedoelt hij, zoals van de energiemaatschappijen. Dat burgers die dat nodig 
hebben makkelijker een betalingsregeling kunnen treffen en niet in de tussentijd worden 
afgesloten. Die ademruimte hebben ze echt nodig, ze mogen niet tussentijds alsnog kopje-
onder gaan. Hij hoopt vurig, dat deze mensen hun gemeente weten te vinden. Het kabinet 
verhoogt de eenmalige energietoeslag verder naar achthonderd euro voor mensen met een 
inkomen rond bijstandsniveau. Nu is dat tweehonderd euro per gezin. Gemeenten kunnen dit 
vanaf april uitkeren. Een woordvoerder van de VNG laat desgevraagd weten, dat gemeenten 
zo snel mogelijk aan de slag gaan met de uitkering van energietoeslag voor lage inkomens. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220310_96207772
https://www.nibud.nl/
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Als de ontwerpwet bekend is, kunnen gemeenten hierop anticiperen en de uitvoering 
opstarten, stelt hij. 

Consumentenbond 

De consumentenbond hoopt, dat dit op tijd is. Veel mensen kunnen niet wachten en hebben 
nu al dringend hulp nodig. Het is echt nodig, dat ze eerder al worden gecompenseerd want 1 
juli is voor velen gewoon te laat. Er moet per direct iets gebeuren. We zijn, voor de 
duidelijkheid wel blij, dat er iets wordt geregeld. Dat valt niet tegen. De Woonbond hamert 
ook op aandacht voor burgers bij wie het water aan de lippen staat. Voor huurders die met 
een flexibel tarief of een aflopend energiecontract zitten geldt, dat ze de hogere prijzen nu al 
betalen, zegt een woordvoerder. Daar komen de duurdere boodschappen nog eens 
bovenop. 

Ongericht 

Hij benadrukt ook, dat de compensatie te ongericht is. Vooral huishoudens met een laag 
inkomen komen in de knel. Daarom zou bijvoorbeeld de huurtoeslag moeten worden 
verhoogd, want 87 procent van de huishoudens in energiearmoede huurt. Een hogere 
huurtoeslag zorgt er dus voor, dat juist ook mensen met hoge woonlasten en een laag 
inkomen worden geholpen. 

Het kabinet haalt verder ook 150 miljoen euro, het bedrag dat bestemd was voor 2026 naar 
voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Met de eerdere 150 miljoen (afgelopen najaar) is dit dus nu 
300 miljoen euro. 

 

13. UWV. Werkgevers kijken bij werven personeel minder naar 
diploma’s 

Bron: ANP 14-03-2022 

 
 
© Afbeelding: ANP 
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Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen werkgevers bij het werven van personeel 
waarschijnlijk minder naar iemands werkervaring en diploma’s kijken, en zich meer 
richten op vaardigheden en kennis. 

Dat denkt uitkeringsinstantie UWV na nieuw onderzoek onder meer dan 3000 
ondernemingen en bedrijfsonderdelen. 

Zeven op de tien ondervraagde werkgevers gaven aan afgelopen twee jaar al vacatures 
vervuld te hebben met kandidaten die eigenlijk niet beschikten over de gestelde functie-
eisen. Vooral relevante werkervaring werd in de praktijk losgelaten als criterium. Dit speelde 
met name in de publieke sector, de bouw, de detailhandel en de autobranche. Eerder 
onderzoek wees al uit dat het steeds lastiger wordt voor werkgevers om vacatures te 
vervullen. 

Lees ook: Schrijnend personeelstekort in de bouw: ‘Waarom zou je geen personeel uit Azië 
halen?’ 

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit van het UWV verwacht dat werkgevers in de toekomst 
vaker „water bij de wijn” zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. „We verwachten 
dat, indien de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt of zelfs toeneemt, werkgevers steeds 
vaker hun functie-eisen zullen bijstellen. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te 
vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie”, stelt ze in een verklaring. 

 

14. Minister Schouten. Gemeenten kunnen beginnen met uitkeren 
energietoeslag 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15-03-2022 

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van 
circa 800 euro zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen) heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten met de 
uitbetaling.    

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220307_93827647
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220307_93827647
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Vandaag is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Het regelt dat de toeslag aan zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen 
uitgekeerd wordt via de gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister 
Schouten weten dat gemeenten, vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving, al mogen 
beginnen met de uitbetaling ervan. Met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld, zoals 
een richtlijn en een handreiking, kunnen gemeenten hiervoor de laatste voorbereidingen 
treffen.  

Minister Schouten: “Voor veel huishoudens met een kleine beurs is de nood hoog door de 
gestegen energieprijzen, duurdere boodschappen en de hoge prijzen aan de pomp. Het 
kabinet heeft voor hen de energietoeslag verhoogd om de pijn van de prijsstijgingen beter te 
dempen. Ik vind het belangrijk dat gemeenten deze huishoudens nu snel lucht kunnen 
bieden.” 

Het kabinet heeft eind vorige week besloten het richtbedrag voor de eenmalige 
energietoeslag te verhogen van 200 naar 800 euro. Huishoudens met een bijstandsuitkering 
en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals 
werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend 
pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente.  

Huishoudens die nu al tegen financiële problemen aanlopen kunnen ondersteuning krijgen, 
bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier of via het 
Geldloket van de gemeente. Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen 
met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar 
passende hulp. 

 

15. SCP ‘Nieuwe gemeentebesturen, heb meer oog voor mensen in 
een kwetsbare positie’ 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau 15-03-2022 

Na de verkiezingen van 16 maart staan nieuwe gemeenteraden voor grote uitdagingen om 
ervoor te zorgen dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Gelet op de 
knelpunten én maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing, de gevolgen van 
corona en de oorlog in Oekraïne, is het cruciaal dat zij scherpe keuzes maken in de 
ondersteuning die zij mensen bieden en in hoe ze dat gaan doen. Met de publicatie 
Uitdagingen in het sociaal domein. Nieuwe gemeentebesturen aan zet, biedt het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) gemeenten handvatten om tot die keuzes te komen.  

 

tel:0800-8115
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Lokale overheden spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen 
in de samenleving. Veel mensen voelen zich daarbij geholpen, maar dat geldt niet voor 
iedereen. Nu, bij de formatie, is hét moment voor nieuwe gemeentebesturen om de stand op 
te maken en opnieuw keuzes te maken over wie aanspraak kan maken op welke 
ondersteuning. Het SCP signaleert een aantal aandachtspunten die gemeenten als handvat 
kunnen gebruiken bij het maken van die keuzes. 

Ten eerste  

is het van belang dat gemeenten meer oog hebben voor mensen met complexe 
problematiek; mensen die nu niet altijd goed worden geholpen. In veel gevallen kiezen 
gemeenten ervoor om vooral mensen met relatief lichte hulpvragen te helpen, mede 
ingegeven door financiële overwegingen. Het SCP pleit ervoor om meer prioriteit te geven 
aan mensen in de meest kwetsbare posities, zoals jongeren die jeugdzorg nodig hebben of 
mensen waar problemen op gebied van werken, zorg, wonen en onderwijs zich opstapelen. 
Daarnaast heeft de gemeente ook een taak om te zorgen voor basisvoorzieningen voor 
iedereen.  

Een tweede aandachtspunt  

voor de nieuwe gemeenteraden is het lokale beleid binnen landelijke kaders. Gemeenten 
werken binnen de financiële en wettelijke kaders van het rijk. Deze worden door veel 
gemeenten als knellend ervaren. Zij hebben het gevoel dat ze zelf weinig keuzes kunnen 
maken, zoals bij de Jeugdwet, en lijken tegelijkertijd niet altijd gebruik te maken van de 
ruimte die er is, bijvoorbeeld door binnen de Participatiewet de dienstverlening meer aan te 
passen aan de individuele situatie. Het is aan de nieuwe gemeentebesturen om die ruimte te 
onderzoeken én te benutten, en om binnen de bestaande kaders heldere keuzes te maken.  

Daarnaast heeft het nieuwe kabinet aangekondigd zich te bezinnen op de positie van het 
lokaal bestuur. In die herbezinning is het van belang dat het kabinet de burger centraal stelt 
en realistische aannames doet; ook over de financiële middelen die nodig zijn. Mensen 
moeten immers de zorg en ondersteuning krijgen die werkt, die past bij hun situatie en bij 
wat ze wel en niet zelf kunnen. Dat vraagt van het rijk en gemeenten om gezamenlijk hun 
verantwoordelijkheid te nemen en knelpunten rond het verlenen van zorg en ondersteuning 
weg te nemen. 

Het derde aandachtpunt  

is dat van de zorgzame samenleving en verantwoordelijkheidsverdeling. Bij de overheveling 
van taken naar gemeenten in 2015 werd verwacht dat zij die goedkoper en beter konden 
uitvoeren, mede door van mensen zelf te vragen meer voor elkaar te zorgen. Uit eerder 
SCP-onderzoek blijkt dat dit lang niet altijd mogelijk is. Nieuwe gemeentebesturen staan voor 
de taak om te onderzoeken wat zij wel en niet aan de lokale samenleving over kunnen en 
willen laten. Zo kunnen gemeenten nagaan hoe zij de lokale zorgzaamheid van de 
samenleving kunnen stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door het bieden van 
ondersteuning aan burgerinitiatieven en mantelzorgers.  

Uit het coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet, net als haar voorgangers, een groot 
beroep doet op zelf- en samenredzaamheid van burgers in het sociaal domein. Het SCP 
roept niet alleen de gemeenten maar ook het kabinet daarom opnieuw op tot herbezinning 
op deze aannames en tot doordenking van de (financiële) consequenties daarvan.  
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Ten slotte  

signaleert het SCP het belang van het leveren van maatwerk en integraal werken. Bij de 
uitvoering is aan de ene kant sprake van een spanningsveld tussen ondersteuning op maat 
en aan de andere kant het streven om zoveel mogelijk mensen te helpen binnen de 
beschikbare budgetten. Ook mag maatwerk niet ontaarden in willekeur. Voor mensen met 
problemen op meerdere levensdomeinen is een integrale aanpak, waarbij bijvoorbeeld ook 
schuldhulpverlening, (passend) onderwijs, geschikte huisvesting of zorg wordt meegenomen 
van belang. Doordat uitgangspunten, doelstellingen en regels van wettelijke kaders 
verschillen, is het bieden van integrale ondersteuning echter moeilijk. Gemeentebesturen 
zullen expliciete en onderbouwde keuzes moeten blijven maken op wat zij in dit opzicht 
wenselijk en mogelijk achten, zonder dat er mensen door de ondergrens heen zakken. 

Download ‘Uitdagingen in het sociaal domein: Nieuwe gemeentebesturen aan zet’ 

 

16. Armoede- en schuldenbeleid 

Bron: Rijksoverheid 15-03-2022 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 17 
maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur over armoede- en schuldenbeleid. Hiervoor komt 
minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Kamer. 

 

 
Werkende armen 

In Nederland zijn er 220.000 mensen die werken, maar toch in armoede leven. Daarnaast is 
er een grote groep mensen die meer verdient dan het minimum, maar door hoge lasten toch 
niet of nauwelijks rondkomt. In de verkenning ‘Werken zonder armoede” van de Sociaal-
Economische Raad (SER) staat hoe dit kan en hoe dit kan worden verholpen. De SER doet 
aanbevelingen op drie gebieden: inkomen, werk en dienstverlening. De belangrijkste 
aanbeveling voor inkomen is: zorg dat mensen voldoende inkomen halen uit hun werk en dat 
dat inkomen voldoende stabiel is. Ook moet er beleid komen om armoede onder 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/710169.pdf
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zelfstandigen te verminderen. Daarnaast stelt de SER voor om het werken in combinatie met 
een uitkering lonender te maken. Op het gebied van werk is het nodig om te bevorderen dat 
wie meer wil werken ook meer uren kan werken. Dat kan door bestaande deeltijdbanen te 
vergroten of te zorgen voor meer aaneengesloten werkuren. Werkende armen en 
gemeenten weten elkaar onvoldoende te vinden. Veel ondersteuning en dienstverlening 
wordt daarom niet gebruikt. Rijk, gemeenten, werknemers en werkgevers moeten dat samen 
verbeteren. 

Energietoeslag 

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de 
bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van ongeveer 200 euro voor 
energiekosten. Hiervoor wordt de Participatiewet gewijzigd. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort 
ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten vindt het te lang duren en gaat 
alvast uitkeren aan de bijstandsgerechtigden. Vrijdag 11 maart heeft het kabinet bekend 
gemaakt dat de compensatie wordt verhoogd met 600 euro tot een totaal van 800 euro. 

Kinderarmoede 

 In het coalitieakkoord staat dat het kabinet maatregelen neemt om het aantal kinderen dat in 
armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren. Over het tegengaan van kinderarmoede 
bestaan al afspraken tussen Rijk en gemeenten. De bedoeling is dat gemeenten alle 
bijstandsgezinnen met kinderen weten te bereiken en 70 procent van de ‘werkende arme’ 
gezinnen. Sinds 2017 ontvangen gemeenten 85 miljoen euro extra per jaar om kinderen die 
opgroeien in armoede te ondersteunen met voorzieningen in natura (zoals een 
sportabonnement of verjaardagscadeau) en om te zorgen voor een gezamenlijke aanpak 
van kinderarmoede binnen de gemeente. Daarnaast is door het vorige kabinet voor 2021 en 
2022 146 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen met de 
schuldenaanpak. Het signaleren van armoede bij gezinnen valt daar ook onder. 

Brede schuldenaanpak 

Sinds 2018 is er het actieplan brede schuldenaanpak. Het kabinet werkt hiervoor samen met 
gemeenten en verschillende organisaties zoals het Bureau Kredietregistratie (BKR) en het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het gaat om het voorkomen van problematische 
schulden, maatregelen om schulden terug te dringen en afspraken om meer mensen met 
schulden effectiever te helpen. Het nieuwe kabinet gaat door met het actieplan. 

Beslagvrije voet 

Iedereen met schulden moet genoeg geld overhouden om van te leven. De beslagvrije voet 
beschermt dat bestaansminimum. Op een deel van het inkomen mag namelijk geen beslag 
worden gelegd. Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking 
getreden. Deze wet maakt de manier van berekenen voor iedereen gelijk. Met de nieuwe wet 
wordt ook een coördinerende deurwaarder aangesteld. Bij meerdere beslagen stelt de 
coördinerende deurwaarder Uw beslagvrije voet vast. Sinds 4 januari 2021 is ook 
het burgerportaal live. Elke burger kan hierop informatie over de beslagvrije voet raadplegen 
en zijn of haar beslagvrije voet herrekenen. 

 

 

 

https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
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17. Speciale training helpt Limburgse vluchtelingenvrouwen op weg 
naar werk. ‘Waar wij vandaan komen, is het niet gepast op te 
scheppen’ 

Door Merel Visscher (bron: dagblad de Limburger 16-03-2022) 
 

 
 
Een rolmodel vertelt over haar ervaringen tijdens de training in Roermond.   
© Afbeelding: John Peters 

De weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt is voor kersverse vrouwelijk statushouders 
niet zonder hobbels. VluchtelingenWerk heeft sinds twee jaar een Vrouwen 
Empowerment training. „Ik probeer een zaadje te planten.” 

Vrijwel vloeiend Nederlands spreken de zussen Amani (35) en Rasha (37) Hameed zeven 
jaar na hun vlucht vanuit Syrië. Nu bouwen ze met hun gezinnen hun nieuwe leven op in 
respectievelijk Thorn en Linne. Ze zijn hoogopgeleid en waren in Syrië docent Scheikunde 
en Natuurkunde. Ze hadden de hoop weer verder te kunnen in het onderwijs. Rasha heeft na 
het behalen van haar onderwijsbevoegdheid even voor de klas gestaan. Daar liep ze vast op 
de taal, ook al heeft ze alle diploma’s. „Ik blijf tegen mijn uitspraak aanlopen.” 

Solliciteren 

De twee besloten het samen over een heel andere boeg te gooien en volgen nu een ICT-
studie in embedded computersystemen bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. „Het lastige is 
nu nog het vinden van een geschikte stageplek om de studie te kunnen afronden.” De 
zussen volgden eerder beiden een training bij VluchtelingenWerk om weer in het 
arbeidsproces te komen. „Wat wij vooral hebben geleerd is solliciteren. Waar wij vandaan 
komen, is het niet gepast op te scheppen.” 

Nu zijn zij twee hoogopgeleide vrouwen die bij het vinden van werk steun krijgen van hun 
echtgenoten. Maar dat is niet vanzelfsprekend, weten Awaz Feijs en Annemie Smeets uit de 
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praktijk. De eerste is samensteller en trainer van workshops speciaal voor 
vluchtelingenvrouwen die hun plek willen vinden in de samenleving, de tweede is 
projectleider namens Vluchtelingenwerk. 

De training van het Vrouwen Empowerment project, die nu voor het tweede jaar wordt 
gegeven in Venlo, Roermond en Sittard, krijgt subsidie van de provincie. Bij 
VluchtelingenWerk zagen ze dat vrouwen vaak uit beeld verdwijnen als hun man werk krijgt. 
Smeets: „Risico bestaat dat de vrouwen vervallen in oude patronen, geïsoleerd raken en dat 
hun Nederlands wegzakt. Wat hun afhankelijk kan maken van man en kinderen.” 

Zelfvertrouwen 

Dat doet iets met je zelfvertrouwen, zegt Feijs. De Sittardse kwam zelf als Koerdisch-Irakese 
vluchteling naar hier en heeft de afgelopen vierentwintig jaar een leven opgebouwd. „Nog 
belangrijker dan het vinden van betaald werk is dat vrouwen weer kunnen laten zien wat ze 
in huis hebben, een rol krijgen in de maatschappij. In de workshops zet ik stapjes; van 
bewustwording naar zelfredzaamheid naar participatie. Ik probeer een zaadje te planten.” 

De trainingen, die nu ook gebruikmaken van rolmodellen, worden gegeven aan vrouwen die 
hebben gestudeerd, maar ook aan vrouwen die geen opleiding hebben genoten. Juist die 
kruisbestuiving is waardevol, vinden Smeets en Feijs. De een trekt zich aan de ander op. „Ze 
motiveren elkaar. Je ziet dat vrouwen minder angstig worden om Nederlands te spreken als 
ze onder elkaar zijn. Vaak wordt dat overgelaten aan de man, of de kinderen.” Uiteindelijk 
krijgen de vrouwen individuele begeleiding, eventueel van een arbeidscoach, om hun eigen 
doel te bereiken. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. 

Kans 

Toch blijft het lastig werk te vinden, merkt de 47-jarige Amal Mohammad uit Roermond. In 
Syrië was ze ambtenaar en tijdens de cursus bij Vluchtelingenwerk kwam ze op het idee om 
zich te laten omscholen in personeelsmanagement. Haar Nederlands is prima, maar ze 
solliciteert zich suf. „Ondanks mijn werkervaring is het moeilijk erdoorheen te komen, ik zou 
blij zijn met een kans.” 

Het is wel belangrijk dat werkgevers open staan voor mogelijke culturele verschillen, vertelt 
Smeets. Vandaar dat het belangrijk is dat een arbeidscoach bemiddelt. „In nogal wat culturen 
is het not done om weerwoord te geven of initiatief te nemen. Terwijl dat op veel werkplekken 
juist wordt verwacht.” Feijs heeft een voorbeeld uit een quiz in de cursus van een vrouw die 
door collega’s wordt gevraagd of ze mee gaat lunchen. „Hier gaan we na een keer ‘nee’ weg, 
maar voor vrouwen uit sommige culturen voelt dit als een afwijzing. Zij zijn gewend dat zoiets 
meermaals wordt gevraagd, als teken dat je écht wilt dat ze mee gaan. Ook dit soort kleine 
misverstanden komen aan bod.” 
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18. Handreiking naleving nieuwe Wet inburgering geactualiseerd 

Bron: VNG 16-03-2022 

De nieuwe Wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. In de geactualiseerde 
handreiking ‘Naleving nieuwe Wet inburgering’ vindt u verdieping, nieuwe inzichten en 
handvatten om naleving binnen uw gemeente effectief vorm te geven. 

 

 

 
Naleving is een belangrijk issue binnen de nieuwe Wet inburgering. Een van de pijlers hierbij 
is dat u voorkomt dat een inburgeraar zijn of haar afspraken, bewust of onbewust, niet 
nakomt. Ook het toezicht op taalaanbieders speelt een belangrijke rol. Alles om ervoor te 
zorgen dat inburgeraars de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgen én naar vermogen – 
liefst met betaald werk – participeren in onze samenleving.  

Gemeenten aan zet 

Bent u binnen uw gemeente belast met het vormgeven van visie, beleid en/of werkprocessen 
voor naleving onder de nieuwe Wet inburgering? Bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, 
consulent of boete-ambtenaar? Ondanks uw (preventieve) inspanningen zal er weleens een 
boete- of maatregelwaardige overtreding plaatsvinden waarop u moet acteren. Het kan ook 
zijn dat een taalaanbieder niet voldoet aan de beloofde kwaliteit. Daarom is het nodig om 
visie, regels en werkprocessen rond naleving gereed te hebben. Zo vermijdt u het risico op 
willekeur.  

Handreiking helpt 

In deze handreiking krijgt u stap voor stap informatie over het wettelijk kader, preventie en 
communicatie, handhaving en toezicht op taalaanbieders. Ze biedt handvatten en 
voorbeelden die u helpen om naleving effectief vorm te geven. En heeft u al plannen om 
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preventie, toezicht en handhaving in te vullen? Dan kan de handreiking u helpen om die 
plannen te toetsen en waar nodig te verbeteren. 

Veel aandacht voor preventie 

Zoals dat bij naleving hoort, schenkt de handreiking veel aandacht aan preventie. Hierin is 
een belangrijke rol weggelegd voor de consulent en voor gedragsbeïnvloeding. Wat dat 
laatste betreft kunt u denken aan de invloed van stress op het denk- en doenvermogen van 
de inburgeraar. De handreiking geeft hiervoor mooie inzichten en aanknopingspunten.   

Samenwerking consulent en boete-ambtenaar 

Wat de handreiking ook laat zien, is hoe belangrijk de samenwerking tussen de consulent en 
de boete-ambtenaar is. Loopt preventie in eerste instantie spaak? Dan kan de consulent in 
overleg met deze ambtenaar bijvoorbeeld bekijken welke sanctie of boete het beste past om 
de inburgeraar alsnog te motiveren de afspraken na te komen. Werkprocessen helpen bij het 
invullen van die samenwerking. 

Geactualiseerde handreiking Naleving nieuwe Wet inburgering 

 

19. Tweede Kamer stemt met grote meerderheid vóór uitbreiding 
Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap 

Bron: Ieder(In) 15 maart 2022 

Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het 
wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Dit 
betekent dat bij het verbod op discriminatie, waarover artikel 1 gaat, discriminatie op grond 
van handicap nu expliciet benoemd wordt. Ook seksuele gerichtheid wordt met dit 
wetsvoorstel toegevoegd aan artikel 1.  

 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/710396.pdf
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Niet alleen symbolisch  

Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net 
als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en 
geslacht. Het wetsvoorstel van Alexander Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en 
Laura Bromet (GroenLinks) kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Bij de bespreking 
benadrukten de Tweede Kamerleden dat ze het aannemen van dit wetsvoorstel beschouwen 
als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Minister 
Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaf aan dat er nog veel moet gebeuren in de 
Caribische rijksdelen en dat ze vaart gaat maken met onderzoeken of Nederland het 
facultatief protocol kan ratificeren.   

Stevige verankering in de wet is kroon op onze lobby  

Ieder(in) lobbyt al 10 jaar om meer werk te maken van de strijd tegen discriminatie op grond 
van een handicap. Discriminatie op grond van handicap is al verboden, o.a. door de Wet 
Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte. Internationaal geldt het VN-
verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Maar 
nog steeds worden mensen met een beperking vaak belemmerd in het volwaardig 
deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de 
Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van 
mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.  

Volgende stap: wetsvoorstel naar de Eerste Kamer  

Ieder(in) hoopt dat ook de Eerste Kamer zich snel over het wetsvoorstel voor uitbreiding van 
Artikel 1 gaat buigen. Hierdoor kan het proces doorgaan zonder extra vertraging. Zodra de 
behandeling in de Eerste Kamer staat ingepland, maken we dat bekend. De stemming over 
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de allerlaatste stap in een jarenlang traject. Het zou 
mooi zijn als we daar met velen in Den Haag of via de livestream getuige van kunnen zijn.  

 

20. Kamerbrief over voortgang ambities kinderarmoede 

Bron: Rijksoverheid 15-03-2022 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede 
Kamer over stappen die al gezet zijn om kinderarmoede verder terug te dringen. In 2019 zijn 
de ambities kinderarmoede geformuleerd. Zij beschrijft de voortgang op ambitie 2 ‘het aantal 
huishoudens met kinderen dat te maken heeft met een laaginkomen neemt af’ en gaat in op 
ambitie 4 ‘Er komt periodiek een kwalitatief overzicht van goede voorbeelden en initiatieven 
van gemeenten en andere lokale en landelijke organisaties gericht op het voorkomen van 
armoede onder kinderen en de negatieve gevolgen daarvan voor kinderen’. De Eerste 
Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 maart 2022 

De ambities van het kabinet om armoede en schulden de komende kabinetsperiode verder 
terug te dringen zijn stevig (1). De noodzaak om hier zwaar op in te zetten was er al, maar 
bestaande uitdagingen zijn des te groter nu we nog te maken hebben met het coronavirus en 
het maatschappelijke en economische herstel daarvan, en nu ook de gevolgen gaan merken 
van de oorlog in Oekraïne. De brede armoede- en schuldenaanpak wordt met volle kracht 
voortgezet; er wordt ingezet op financiële educatie en preventie en vroeg signalering en het 
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sociaal minimum wordt iedere vier jaar herijkt. In het bijzonder heeft het tegengaan van 
kinderarmoede hoge prioriteit deze kabinetsperiode. Het kabinet stelt zichzelf het doel om in 
vier jaar tijd het aantal kinderen dat opgroeit in armoede te halveren. Een forse uitdaging, 
maar met een groot belang, want opgroeien in armoede zet kinderen en jongeren op een 
serieuze achterstand, niet alleen financieel gezien, maar op allerlei levensaspecten en –
domeinen. 
De afgelopen kabinetsperiode zijn er, mede gestuurd door de in 2019 geformuleerde 
ambities kinderarmoede, al stappen gezet om kinderarmoede verder terug te dringen. In 
deze brief rapporteer ik, zoals toegezegd in de brief van 12 oktober 2021 aan de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal,(2) over de voortgang op ambitie 2 ‘het aantal huishoudens met 
kinderen dat te maken heeft met een laaginkomen neemt af’ op basis van de meest recente 
CBS data over 2020. Tevens ga ik in op ambitie 4 ‘Er komt periodiek een kwalitatief overzicht 
van goede voorbeelden en initiatieven van gemeenten en andere lokale en landelijke 
organisaties gericht op het voorkomen van armoede onder kinderen en de negatieve 
gevolgen daarvan voor kinderen’. Een brief van gelijke strekking heb ik verzonden aan de 
voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
 
Verdere daling aantal kinderen in armoede in 2020 

In lijn met de tweede ambitie moet het aantal huishoudens met kinderen dat te maken heeft 
met een laag inkomen de komende jaren een dalende trend laten zien. De indicatieve 
streefwaarde stelt een afname van het aantal kinderen in armoede voor van 9,2 procent in 
2015 naar 4,6 procent in 2030. Omgerekend naar een stabiele dalende trend over de jaren 
komt het doel voor eind 2021 op 7,2 procent uit. 

De meest recent beschikbare cijfers van het CBS zijn gepubliceerd in december 2021 en 
gaan over 2020. (3) In 2020 zette de sinds 2013 ingezette dalende trend verder door (zie 
figuur 1). In 2020 maakten 221 duizend minderjarige kinderen (6,9 procent, ofwel ongeveer 1 
op de 14 kinderen) deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 
17 duizend minder dan in het jaar ervoor (7,4 procent). Het aantal kinderen in een gezin dat 
al ten minste vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen daalde dat jaar met bijna 3 
duizend, naar 95 duizend (3,1 procent). Het aantal kinderen met een langdurig 
armoederisico daalt sinds 2015. 
Figuur 1 Percentage kinderen in een huishouden met een (langdurig) laag inkomen 

Bron: CBS, 2020 

In de publicatie 'Inkomen verdeeld, trends 1977 - 2019' die afgelopen oktober verscheen 
(4) werd duidelijk dat de ontwikkeling van het armoederisico in Nederland sinds 1977 in grote 
lijnen de conjunctuur volgt: in tijden van economische neergang stijgt de kans op armoede, in 
tijden van economische voorspoed daalt de armoedekans. Het percentage kinderen dat leeft 
in een 
gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is sinds de jaren negentig van de 
vorige eeuw sterk gedaald, van rond de 17 procent naar 6,9 procent in 2020. 

Europese relatieve armoedecijfers laten een lichte stijging zien 

Zoals toegezegd door voormalig staatssecretaris Wiersma tijdens het debat over het niet-
indexeren van de kinderbijslag afgelopen 13 oktober (5), rapporteer ik in deze brief tevens 
over de Europese armoedecijfers (6). Het hebben van een risico op armoede wordt door de 
Europese Commissie gedefinieerd als het hebben van een inkomen dat minder is dan 60 
procent van het mediane nationale inkomen. Deze indicator is dus een maatstaf van 
ongelijkheid in een land. In 2020 liep naar schatting 14,1 procent van de kinderen en 
jongeren onder de 18 jaar na sociale overdrachten een armoederisico. Dit is hoger dan het 
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jaar ervoor (13,6 procent). Deze indicator fluctueert in de laatste tien jaar, maar de laatste 
jaren zijn in Nederland de middeninkomens relatief harder gestegen dan de laagste 
inkomens. Tegelijkertijd blijkt uit CBS-cijfers dat de inkomensongelijkheid (GINI-index) in 
Nederland de laatste decennia stabiel is. De GINI-index blijft gelijkt als de middeninkomens 
stijgen en de hoogste en laagste inkomens wat dalen. 
 
Weten wat werkt en die inzichten benutten 

Er is al veel onderzocht over het tegengaan van armoede en er wordt veel gedaan rondom 
de bestrijding van armoede. Het verspreiden en daadwerkelijk toepassen van alle bestaande 
kennis, ervaringen en inzichten is een uitdaging voor alle betrokken partijen, zoals 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. In de bijlage is een brochure opgenomen met 
informatie voor professionals die in nauw contact staan met (ouders van) kinderen de 
opgroeien in armoede en voor beleidsmakers (7) 

. Deze brochure is in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld door Hogeschool 
Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen en is tot stand gekomen met hulp van 
gemeenten, Divosa, NCJ, Alliantie Kinderarmoede, de Gelijke Kansen Alliantie, het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ik zal er met alle betrokken partijen voor zorgen dat de brochure breed 
verspreid wordt onder professionals en beleidsmedewerkers. 
 
Programma Armoedebeleid- Gezamenlijke en structurele aandacht nodig 

De gevolgen van opgroeien in armoede zijn dermate groot en hardnekkig dat ieder kind dat 
zich, door op te groeien in armoede niet kansrijk kan ontwikkelen, er één teveel is. In het 
coalitieakkoord is dan ook de doelstelling opgenomen het aantal kinderen dat in armoede 
opgroeit in vier jaar tijd te halveren. Een grote uitdaging waar ik mij voor ga inzetten. 

Ik ben voornemens een ambitieus interdepartementaal en interbestuurlijk programma 
Armoedebeleid te starten, waarin de behoeften van mensen centraal staan. Binnen dit 
programma zal aandacht zijn voor het verbeteren van bestaanszekerheid, maar ook erbij 
horen & meedoen en groei & ontwikkeling. Er zal onder andere aandacht zijn voor het 
aanpakken van het hoge niet-gebruik van voorzieningen, het beter bereiken van werkenden 
met een laag inkomen, kansengelijkheid en de sociale componenten van armoede. Ik zal in 
dit programmaplan ingaan op de geambieerde halvering van het aantal kinderen dat opgroeit 
in armoede, en de samenhang met de reeds bestaande ambities kinderarmoede. 

Ik kan dit, ook als eerste minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, niet 
alleen. Voor een succesvolle uitwerking en uitvoering van dit programma zoek ik nadrukkelijk 
de samenwerking met ervaringsdeskundigen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, 
wetenschappelijke kennisinstituten en andere ministeries. Samen moeten we de komende 
jaren het verschil gaan maken. 

Ik zal het programmaplan vóór de zomer aan uw Kamer aanbieden. 

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 

C.J. Schouten 

1 Coalitieakkoord 2021 – 2025. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, bijlage bij 
Kamerstuk 35 788, nr. 77 

2 Kamerstuk 35 925 XV, nr. A 
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3 CBS (2021). Armoede en Sociale Uitsluiting 2021 

4 Universiteit Leiden en CBS (2021). inkomen verdeeld trends 1977 – 2019 

5 Tweede Kamer, Plenair verslag 11e vergadering, Woensdag 13 oktober 2021 (Handelingen II 
2021/22, nr. 11, item 6) 

6 Eurostat- At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex 

7 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 

 

21. Rijk wil kwaliteit schuldhulp beter controleren na klachten over 
chaos bij Plangroep 

Door Geertjan Claessens (bron: dagblad de Limburger 18-03-2022) 

 

 
 
© Afbeelding: Andrey Popov 

Het Rijk gaat in gesprek met gemeenten over de problemen met schuldhulpverlening 
bij met name Plangroep. Daarnaast belooft de minister betere controle van de regels 
voor kwaliteit. 

D66 en PvdA stelden Kamervragen naar aanleiding van de klachten over de chaos bij 
Plangroep. Die is actief in een zestigtal gemeenten, waarvan dertien in Limburg. Door de 
problemen bij de schuldhulpverlener raakten een aantal cliënten nog dieper in de financiële 
problemen. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van armoedebeleid, erkent dat 
Plangroep fouten heeft gemaakt, maar stelt dat gemeenten in eerste instantie 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de hulp aan mensen met schulden. Wel gaat ze 

http://www.tweedekamer.nl/
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met gemeenten in gesprek over hoe de controle op de kwaliteit in de praktijk werkt, 
antwoordt ze op vragen van D66-Kamerlid Hülya Kat. 

Lees ook: Kamervragen over ‘chaos’ bij in Limburg actieve schuldhulpverlener: ‘Cliënten 
dieper in de problemen’ 

Eerder wees ze er in antwoorden op vragen van Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) op dat 
schuldhulpverleners vanaf dit jaar moeten voldoen aan richtlijnen die de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgesteld voor de kwaliteit. Het Rijk wil dat de 
controle verbetert, juist om problemen zoals bij de Plangroep te voorkomen. De minister 
belooft met gemeenten na te gaan of de nieuwe regels voldoende waarborgen bieden. 

De Kamervragen kwamen na een uitzending van consumentenprogramma Radar. Daarin 
bleek dat bij een aantal cliënten van Plangroep rekeningen niet zijn betaald. Ze kregen geen 
reactie op telefoontjes en mails, terwijl de onbetaalde rekeningen zich opstapelden. 
Plangroep erkende de fouten en beloofde een verbetertraject. Volgens minister Schouten 
zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten. 

Lees ook: Slachtoffers bewindvoerder waren al kwetsbaar 

Plangroep is actief in dertien gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Noord- en Midden-
Limburg. De organisatie is ook betrokken bij een proef van de Rechtbank Limburg om 
schulden sneller op te lossen, in de gemeenten Weert, Roermond, Maastricht en Sittard-
Geleen. 

 

22. Privacyregels belemmeren soms armoedebestrijding 

Bron: ANP 18-03-2022 

De bewindsvrouw zegt, dat de privacywet soms in de weg zit, vooral als de overheid mensen 
wil bereiken die recht hebben op bepaalde sociale regelingen, maar hier geen gebruik van 
maken. 

Het komt vrij vaak voor dat mensen met een kleine beurs geen aanspraak doen op 
regelingen die speciaal voor hen bedoeld zijn. In een debat met de Kamer verwijst Schouten 
naar onderzoek van de Algemene Rekenkamer waaruit dat naar voren komt. 

AOW 

Als voorbeeld noemt ze de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), voor mensen 
die geen volledige AOW hebben opgebouwd. Deze regeling vult hun AOW aan tot het 
bijstandsniveau. Op deze manier komen mensen op het sociaal minimum. Het bedrag dat ze 
volgens de overheid nodig hebben om rond te komen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
de instantie die deze regeling uitvoert, weet in veel gevallen wie hierop recht heeft, maar 
mag de gegevens niet delen van de privacywetgeving. 

De minister kijkt samen met de SVB, uitkeringsinstantie UWV en gemeenten hoe we 
gerichter mensen kunnen benaderen om te zeggen: “Misschien heeft u recht op een 
aanvulling”. 

Zij doen dat nu wel binnen de kaders van de privacywet, benadrukt ze. Maar hier lopen we 
toch best wel vaak tegenaan. Dus het kan zijn, dat ik het debat ga zoeken met uw Kamer wat 
we dan belangrijker vinden op dat moment. 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220124_95662208
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220124_95662208
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20161027_00027964
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Juiste mensen 

Volgens Schouten is het ook logisch, dat de privacywet serieus wordt genomen, omdat de 
overheid bij de aanpak van fraude de privacywet in sommige gevallen juist heeft overtreden. 
Maar het vervelende is, dat het ons op dit moment ook belemmert als we de goede dingen 
willen doen om de juiste mensen goed te bereiken. 

Hetzelfde geldt overigens bij het voorkomen, dat mensen in de (problematische) schulden 
terechtkomen. Zo merkte de VVD op, dat gemeenten zelf nauwelijks intern informatie kunnen 
delen over mensen die gemeentelijke belastingen niet betalen. Wanbetalers kampen veelal 
met financiële problemen. En gemeenten (die ook over schuldhulpverlening gaan) willen 
deze mensen juist graag snel in het vizier hebben, zodat ze geholpen kunnen worden 
voordat het te laat is. 

Gemeenten worstelen hier zelf ook mee, zet Schouten. Ze hoopt, dat het kabinet dit 
makkelijker kan maken. 

 

23. Samenwonen met behoud van beide uitkeringen: Arnhem start 
proef 

Bron: Gemeente Arnhem 18-03-2022 

Arnhemmers die een uitkering hebben kunnen straks samenwonen zonder dat direct gekort 
wordt op die uitkering. Normaal gesproken wordt de bijstandsuitkering bij samenwonen 
meteen aangepast van alleenstaand naar gehuwd. Bij wijze van proef gaat Arnhem het 
bedrag pas aanpassen als 2 bijstandsgerechtigden 6 maanden samenwonen. 

 

 
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Onzekerheid over de financiële gevolgen van 
samenwonen blijkt voor mensen een drempel. Door de aanpassing van de uitkering uit te 
stellen kunnen inwoners aan de nieuwe situatie wennen zonder dat er direct stress is over 
geld”. 
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Geen kostendelersnorm bij inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar 

Naast de proef met samenwonen, wijzigt het college ook de voorwaarden voor het 
toepassen van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat hoe meer 
volwassenen in een huis wonen, hoe lager de uitkering is per bewoner is. Door de krapte op 
de woningmarkt wonen jongvolwassenen echter vaak langer bij hun ouders. Voor 
bijstandsgerechtigden met inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar, past Arnhem de 
kostendelersnorm niet langer toe. Jongvolwassenen tellen dan dus niet mee als kostendeler 
voor de uitkering van de bijstandsgerechtigde. Het college streeft ernaar om de nieuwe 
regels woensdag 1 juni 2022 te laten ingaan en loopt daarmee vooruit op landelijke 
wetgeving. 

Tijdelijke opvang 

Bij mensen die tijdelijk iemand in hun huis opvangen wil het college de kostendelersnorm 
ook niet opleggen. Dat kan gaan om een inwoner die een vluchteling onderdak biedt. Of om 
een inwoner die een familielid of kennis tijdelijk in huis neemt, bijvoorbeeld omdat diegene 
vanwege problemen met de gezondheid, na een ziekenhuisopname of door een crisis, 
tijdelijk niet in staat is om zelfstandig te wonen, of in verband met een echtscheiding wacht 
op de toewijzing van een eigen huis. Het niet toepassen van de kostendelersnorm geldt in 
deze situaties voor een bepaalde tijd. Die regels worden nog uitgewerkt. 

Motie 

Met het aanpassen van de beleidsregels voor de kostendelersnorm en de proef 
samenwonen komt het college tegemoet aan een motie die de gemeenteraad in december 
2021 heeft ingediend. De komende tijd gaat het college de nieuwe beleidsregels verder 
uitwerken en implementatie voorbereiden. Arnhemmers met een uitkering krijgen vervolgens 
informatie over de nieuwe regels. Het streven is om de nieuwe regels op woensdag 1 juni 
2022 te laten ingaan. Het college gaat op dit moment ook al flexibel om met de 
kostendelersnorm. Bij dreigende dakloosheid onder jongeren wordt deze bijvoorbeeld niet 
toegepast. 

 

24. Vaststellen inburgeringsplicht volledig hervat 

Bron: Rijksoverheid 21-03-2022 

DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de 
Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft 
minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Op 1 januari is een nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Nieuwkomers kunnen 
echter ook nog onder de oude wet uit 2013 worden geplaatst. Dit hangt af van de datum 
waarop zij inburgeringsplichtig worden. Vlak na de invoering van het nieuwe 
inburgeringstelsel bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte een kennisgeving 
hadden ontvangen dat zij onder de Wi2021 waren geplaatst. Zij hadden onder de wet uit 
2013 moeten vallen. Op verzoek van de minister had DUO daarom het inburgeringsproces 
tijdelijk stilgelegd. 

Op 1 maart is het weer hervat voor gezinsmigranten. Vanaf 25 maart is dat ook het geval 
voor asielstatushouders en overige migranten. Zij kunnen dan aan de slag met hun 
inburgering. Het proces voor asielstatushouders onder de nieuwe wet lag langer stil dan voor 
gezinsmigranten, omdat DUO en COA een onvolkomenheid in hun informatiesystemen 
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moesten herstellen. Door de toenemende nieuwe opvangvormen voor asielstatushouders 
kwam het voor dat inburgeringsplichtigen aan verkeerde gemeenten werden gekoppeld 
vanwege het woon- of verblijfadres. Vanaf 25 maart zijn de informatiesystemen van COA en 
DUO hierop ingesteld. 

Deze adressenkwestie heeft ook tot gevolg dat SZW de betaling aan gemeenten voor de 
maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers uitstelt tot september. Normaliter worden die 
gelden in mei uitgekeerd. SZW kan nu niet garanderen dat de juiste gemeenten de juiste 
gelden krijgen en heeft tijd nodig om de correcte verdeling te maken. 

Verder kijkt SZW nog samen met partners als de VNG naar een oplossing voor de 
inburgeringsplichtigen die begin januari ten onrechte bericht hebben ontvangen dat zij onder 
de Wi2021 waren geplaatst. 

 

25. Hoe staat het met de Wams? 

mr. Corrie Ebbers 

Bron: Raad van State 23-03-2022 

De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (de Wams) moet een rechtmatige 
grondslag bieden om integraal te werken en domeinoverstijgende gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken. Het omvat een substantiële uitbreiding van de Wmo 2015 en wijzigingen 
in onder andere de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Hoe staat het, twee jaar nadat het voorstel in consultatie is gegaan (19 
maart 2020), met de Wams? 

 
 
Het wetsvoorstel geeft de gemeente een prominente rol bij de integrale aanpak en beoogt 
‘aanpalende domeinen’ te betrekken, zoals publieke gezondheidszorg, geneeskundige zorg, 
langdurige zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of ander inkomen en openbare orde en 
veiligheid. Raadpleging van de wetstechnische informatie bij de Wmo 2015 levert niks op. 

De Raad van State heeft wel een advies vastgesteld maar deze is nog niet openbaar 
gemaakt. 

https://sociaalweb.nl/auteur/mr-corrie-ebbers/
https://sociaalweb.nl/auteur/mr-corrie-ebbers/
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Stand van zaken 

De Afdeling advisering van de Raad van State stuurt een vastgesteld advies naar de 
desbetreffende minister. Het advies is op dat moment nog niet openbaar en dus nog niet 
voor iedereen toegankelijk. De minister geeft eerst zijn reactie in een zogenoemd nader 
rapport aan de Koning. De minister bepaalt het moment waarop het wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer wordt ingediend of de algemene maatregel van bestuur wordt ondertekend 
en bekendgemaakt. Pas dan zijn ook alle stukken (dus: wetsvoorstel, advies van de Afdeling 
advisering en nader rapport van de regering) openbaar en voor iedereen te lezen. Niet de 
Raad van State, maar de minister bepaalt het moment waarop het advies van de Afdeling 
advisering openbaar wordt gemaakt. Zodra een advies openbaar is, plaatst de Raad van 
State deze direct met volledige tekst op zijn website. De regering kan er ook voor kiezen om 
de algemene maatregel van bestuur niet in werking te laten treden of het wetsvoorstel niet in 
te dienen bij de Tweede Kamer. Het advies van de Afdeling advisering wordt in zo’n geval 
wel openbaar gemaakt. 

De voortgang en het moment van publicatie ligt dus nu in handen van de minister. 

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel  

Met het wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek’ wordt de ambtenaar hulpverlener 

Alle reacties op het wetsvoorstel zijn hier te lezen. 

(Met dank aan de afdeling communicatie van de Raad van State) 

 

26. Waardering mantelzorgers onder druk 

Bron: MantelzorgNL 21 maart 2022 

De jaarlijkse waardering van mantelzorgers zoals een geldbedrag of cadeaubon daalt. Ook 
ontvangen mantelzorgers in 10% van de gemeenten geen individuele mantelzorgwaardering 
meer. Zonder inzet van de nieuw gekozen gemeenteraadsleden verwacht MantelzorgNL dat 
de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers over 10 jaar niet meer zal bestaan. Dit is 
tegenstrijdig in een tijd dat er juist steeds meer op mantelzorgers wordt geleund. 
MantelzorgNL roept nieuwe gemeenteraadsleden op om zich in te zetten voor 
mantelzorgers. 

 

https://sociaalweb.nl/nieuws/met-het-wetsvoorstel-aanpak-meervoudige-problematiek-wordt-de-ambtenaar-hulpverlener/
https://www.internetconsultatie.nl/meervoudigeproblematiek/reacties
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Mantelzorgwaardering per gemeente 

MantelzorgNL onderzocht hoe gemeenten in 2021 mantelzorgers waarderen. Door dit 
onderzoek te vergelijken met eenzelfde onderzoek uit 2019, worden de verschillen zichtbaar. 

Dalende trend ingezet 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mantelzorgers een geldbedrag willen ontvangen. Voordat 
het waarderen van mantelzorgers in 2015 werd overgeheveld naar gemeenten kregen 
mantelzorgers € 200,- per jaar. In 2021 waardeert nog een derde van de gemeenten 
mantelzorgers met een geldbedrag, met een gemiddelde waarde van € 114,-. 

De helft van de gemeenten waardeert op dit moment mantelzorgers met een waardebon of 
cadeaupas. De gemiddelde waarde daarvan is nog maar € 61,-. De overstap van een 
geldbedrag naar een bon betekent vaak een besparing voor de gemeente, met een 
gemiddelde daling van € 60,-. 

De paar gemeenten die de waardering juist hebben verhoogd met gemiddeld € 20,- staan 
hiermee in schril contrast. 

In 7% van de gemeenten wordt een attentie uitgereikt zoals een bloemetje of pakket met 
lokale producten. De gemiddelde waarde daarvan is € 20,- 

Gewaardeerd voelen 

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld het waarderen van mantelzorgers 
anno 2021 is ingericht. 

Soms dient het meerdere doelen, zoals bonnen die alleen te besteden zijn bij de lokale 
middenstand. Soms is het bedrag vooraf niet duidelijk, omdat de hoogte afhankelijk is van 
het aantal mantelzorgers dat zich aanmeldt. Kort gezegd is de waardering voor jouw inzet 
dan afhankelijk van het aantal mantelzorgers in jouw gemeente dat ondanks alle criteria en 
voorwaarden in aanmerking komt voor de waardering. 

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL: 

‘Je kunt je afvragen of een mantelzorger zich daarmee ook echt gewaardeerd voelt. Met 
technische beheersmaatregelen en de stapsgewijze vermindering van de hoogte van de 
waardering geef je de mantelzorgers geen warm gevoel of oprechte waardering. Het zou 
goed zijn als de oprechte waardering voorop staat en de beschikbare budgetten hiervoor 
volledig en door gemeenten eenduidig gebruikt worden.’ 

Oproep nieuwe gemeenteraadsleden 

Uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat een kwart van de mantelzorgers op dit moment niets 
meer verwacht van de lokale politiek op het thema mantelzorg. Een ontwikkeling die 
MantelzorgNL zorgen baart. 

Hoogendijk: 

‘Gezien worden als mantelzorger en serieus worden genomen in de totale zorg rondom de 
zorgvrager is van cruciaal belang. Kijkend naar de vergrijzing en de oplopende tekorten in de 
zorg kunnen gemeenten hier hun ogen niet voor blijven sluiten’. 



Pagina 40 van 55 
 

   

MantelzorgNL roept daarom deze week de nieuw gekozen gemeenteraadsleden op om 
binnen de beleidsvrijheid die gemeenten hebben, specifiek de individuele waardering veilig 
te stellen én zich de komende vier jaar hard te maken voor een goede ondersteuning van 
mantelzorgers. Anders lopen we het risico dat over 10 jaar de inzet van mantelzorgers niet 
meer wordt gewaardeerd. 

Meer informatie 

 Rapportage mantelzorgwaardering 2019-2021 

 Standpunten mantelzorgwaardering van MantelzorgNL 

 

27. Wat ben je straks eigenlijk kwijt aan energiekosten? 

Door Peter Heesen (bron: dagblad de Limburger 24-03-202) 

 

 
 
© Afbeelding: ANP 

Door een stapeling van steunmaatregelen en verstopte tarieven van 
energieleveranciers, is lastig te doorgronden wat gas en stroom je dit jaar gaan 
kosten. Wie helpt? 

Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Dat geldt in hoge mate voor de tarieven van 
stroom en gas. Door de hoge prijzen worden vaste contracten niet aangeboden, zodat we 
veroordeeld zijn tot de variabele tarieven. Maar waar vind je die? Vaak zijn ze verstopt op 
websites van aanbieders. Er zijn gelukkig ook maatregelen van de overheid om de kosten te 
drukken, maar hoe pakken die uit? 

Het maakt het berekenen van je energiekosten ontzettend lastig. Het Nibud, dat voorlichting 
geeft over geldzaken, heeft een voorbeeldbegroting gemaakt om het effect te tonen van het 
kabinetsplan om de btw per 1 juli te verlagen voor een halfjaar. Een alleenstaande met een 
bijstandsuitkering van bijna 1100 euro netto per maand is 190 euro kwijt aan energie. Door 

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2022/03/Rapportage-mantelzorgwaardering-2019-2021-def.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2022/03/Standpunten-MantelzorgNL-mantelzorgwaardering-def-002.pdf
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de btw-verlaging van 21 naar 9 procent gaat de nota omlaag naar 170 euro. Desalniettemin, 
stelt het Nibud, komt de alleenstaande elke maand 115 euro tekort. 

Btw-bonus 

Het instituut maakte ook een berekening voor een gezin met twee kinderen en een inkomen 
van tweemaal modaal. De btw-bonus meegeteld, stijgen de energielasten ‘slechts’ 98 euro. 
Door de presentatie wordt het beeld enigszins vertekend: het totale tekort van de 
bijstandsgerechtigde wordt vergeleken met de gestegen energielasten van het rijke gezin. 

Bovendien heeft het Nibud in de begroting geen rekening gehouden met de achthonderd 
euro die minima krijgen als extra compensatie voor de geëxplodeerde energieprijzen. 
Uitgesmeerd over het hele jaar komt het tekort per maand dan uit op 49 euro. Dat is elf euro 
meer dan een jaar eerder, toen het de alleenstaande blijkbaar ook al niet lukte de tering naar 
de nering te zetten. 

Belastingkorting 

Het laat onverlet dat de torenhoge energieprijzen voor problemen zorgen en door mensen 
met de smalste beurs het hardst worden gevoeld. Wat de exacte gevolgen zijn, is echter 
moeilijk te doorgronden. We blijven even bij de steunmaatregelen van de overheid. De btw-
verlaging leidt, als die doorgaat, tot een voordeeltje van 140 euro per jaar voor een 
gemiddeld gezin. Gemiddeld is een gezin dat 1.170 kuub gas en 2.384 kilowattuur stroom 
per jaar verbruikt. 

Verder verlaagt de overheid de energiebelasting. Die korting was 559 euro per jaar en gaat 
omhoog naar 825 euro. Levert een extraatje op van 265 euro voor iedereen. Ten slotte daalt 
de belasting op elektriciteit nog eens met 6,9 cent per kilowattuur. Bij het gemiddeld gebruik 
dat het kabinet hanteert, komt dat neer op een meevaller van 162 euro. Met een beetje geluk 
valt in totaal 567 euro te verdienen. 

Rekenhulp 

Via de rekenhulp op de website van Milieu Centraal is te zien hoe groot het 
belastingvoordeel is. Ik ontvang 265 euro. De korting op stroom loop ik mis omdat ik via 
zonnepanelen meer opwek dan afneem. De btw-verlaging is nog niet meegerekend, omdat 
het kabinetsplan nog goedgekeurd moet worden. Wat ik terugkrijg is nu duidelijk, maar wat 
ga ik betalen? 

Mijn vast contract loopt over een maand af. Wat dan? Je kunt niet kiezen uit nieuwe, vaste 
contracten omdat die al een tijdje niet worden aangeboden. Vanwege de hoge prijzen en de 
grote schommelingen, is de onzekerheid simpelweg te groot. Je bent dus aangewezen op 
variabele tarieven. Die zijn vaak hoog, maar je kunt er wel meteen van af als de prijzen 
dalen. 

Schrikken 

Het is echter niet eenvoudig om de tarieven te achterhalen, omdat die vaak verstopt zijn op 
websites van energieleveranciers. Bovendien passen steeds meer leveranciers die 
maandelijks aan, waar dat voorheen tweemaal per jaar gebeurde. Gaslicht.com, dat prijzen 
vergelijkt, kent het euvel maar zegt er wel in geslaagd te zijn veel tarieven te achterhalen. En 
dat is toch wel even schrikken. De laagste prijs is bijna tweemaal zo hoog als nu, terwijl ik 
qua stroom zelfvoorzienend ben geworden door de plaatsing van zonnepanelen. 
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© Foto: De Limburger 

 

28. Schouten (SZW): gezamenlijke aanpak kinderarmoede hoge 
prioriteit 

Bron: Divosa 24-03-2022 

In Nederland groeit 1 op de 14 kinderen op in armoede. De aanpak van kinderarmoede heeft 
deze kabinetsperiode hoge prioriteit. Dat schreef minister Schouten (SZW) onlangs in een 
brief aan de Kamer. Daarin stelt zij dat haar doel is om komende periode het aantal kinderen 
dat opgroeit in armoede minimaal te halveren. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de 
aanpak van kinderarmoede. Divosa ondersteunt hen daarbij. 

 
In de Kamerbrief gaat Schouten in op de dalende trend in het aantal huishoudens met 
kinderen en een (te) laag inkomen. Dat aandeel was 9,2% in 2015 en komt in 2021 uit op 
7,2%. Die daling zou volgens de minister moeten doorzetten tot 4,6% in 2030. 
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Uit onderzoek werd onlangs duidelijk dat de ontwikkeling van het armoederisico in Nederland 
sinds 1977 in grote lijnen de conjunctuur volgt: in tijden van economische neergang stijgt de 
kans op armoede, in tijden van economische voorspoed daalt de armoedekans. Het 
percentage kinderen dat leeft in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is 
sinds de jaren negentig van de vorige eeuw sterk gedaald: van rond de 17% naar 6,9% in 
2020. 

Volgens Europese rekenregels (armoederisico is een inkomen van < 60% van het mediane 
nationale inkomen) neemt de ongelijkheid juist toe: in 2019 had 13,6% van de 18-minners 
risico op armoede. In 2020 steeg dat percentage naar 14,1%. De minister verklaart dat 
doordat de laatste jaren in Nederland de middeninkomens relatief harder gestegen zijn dan 
de laagste inkomens. 

Samen weten wat werkt en inzichten benutten 

De minister benadrukt in de brief dat er al veel goed werk is gedaan. Ze noemt onder meer 
de handreikingenreeks over de aanpak van kinderarmoede waar de Divosa-
handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ onderdeel van is. 

Verder wil minister Schouten een ambitieus interdepartementaal en interbestuurlijk 
programma Armoedebeleid starten. Op die agenda staat behalve bestaanszekerheid 
verbeteren, erbij horen & meedoen en groei & ontwikkeling, ook niet-gebruik van 
voorzieningen, beter bereiken van werkenden met laag inkomen, kansengelijkheid en de 
sociale componenten van armoede. 

 

29. Op school gaat het hier nooit over 

Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 25-03-2022 

 

Sam, Eva en Amani. (c) Afbeelding: Mitchell Giebels 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/digitale_handreiking_omgaan_met_kinderarmoede_sociaal_domein_juni2021.pdf
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Sittard-Geleen overweegt zich aan te sluiten bij de landelijke Kwikstart-app waar jongeren 
informatie kunnen vinden over onder meer wonen, werken en gezondheid. Daar blijkt 
behoefte aan bij de jongeren. 

Voor de Kwikstart-app hebben zich tot nu toe 51 gemeenten aangemeld. In Limburg doet 
Maastricht al mee en Heerlen sluit binnenkort aan. Sittard-Geleen onderzoekt nu eerst wat 
de meerwaarde van de app is, hoeveel die daadwerkelijk wordt gebruikt en wat de kosten 
zijn. Met Kwikstart vindt hierover een verkennend gesprek plaats. 

Overzicht 

Bij deze afweging worden ook jongeren betrokken. Wat vinden zij ervan? Is er genoeg animo 
voor zo’n app?  Eva Janssen (23) uit Munstergeleen ziet dit zeker zitten. Als je achttien wordt 
komt er zoveel op je af. Heb je recht op huurtoeslag? Welke zorgverzekering past het beste 
bij je en hoe zit het precies met je eigen risico? Hoe vraag je studiefinanciering aan? Nu 
moet je dat allemaal zelf uitzoeken. 

Als je achttien wordt komt er zoveel op je af 

Dat geeft onzekerheid vindt Eva. Omdat je zo weinig weet, hoop je maar, dat je overal aan 
denkt en dat je niet iets verkeerd hebt aangevraagd of geld misloopt doordat je recht heb op 
een toeslag die bij jou niet bekend is. Het zou daarom fijn zijn als je al die informatie in één 
overzicht kan vinden. 

Daar sluit Sam Wenmakers (22) uit Sittard zich bij aan. De info die er nu is, is vaak heel 
moeilijk te vinden en meestal in zo’n complexe taal geschreven, dat je er weinig van begrijpt. 
Als het er duidelijk en bondig zou staan, zou dat veel tijd en energie schelen. 

Schuld 

Ook zou het stress verminderen, voegt Amani Boukhrissi (19) uit Sittard toe. Door schade en 
schande heb ik alles moeten leren. Zo koos ik bijvoorbeeld een paar keer voor achteraf 
terugbetalen bij Klarna, waar ik een betalingsregeling had ter waarde van € 50,- in totaal. 
Toen bleek, dat er hierdoor bij BKR € 1.000,- stond geregistreerd omdat Klarna bij 
wanbetaling maximaal dit bedrag kan incasseren. Als je een hoge BKR-registratie hebt kan 
dit later gevolgen hebben voor de hoogte van je hypotheek. Heel veel jongeren weten dit niet 
omdat het ze niet wordt geleerd: op school gaat het nooit over zulke zaken. 

Eva en Sam stellen dan ook voor om de Kwikstart-app onderdeel te maken van het 
onderwijs. Laat een docent samen met middelbare scholieren in de klas de app doornemen. 
Zo weten de jongeren dat het bestaat, ontdekken ze hoe het werkt en kunnen ze vragen 
stellen als er dingen onduidelijk zijn. 

 

30. VNG: geld tekort voor 800 euro aan energiecompensatie 

Bron: ANP 26-03-2022 

Gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om alle arme huishoudens te voorzien van 
800 euro energiecompensatie. Dat bevestigt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) na een bericht van het programma Nieuwsuur. 

Den Haag 

Volgens de VNG heeft het Rijk rekening gehouden met 800.000 arme huishoudens die 800 
euro krijgen (640 miljoen), plus 37 miljoen aan uitkeringskosten. 

Onder arme huishoudens verstaat het kabinet mensen met een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum (het bedrag waarvan de overheid zegt, dat je het minimaal nodig hebt 
om te leven). Dat zijn er echter veel meer dan 800.000. Volgens VNG gaat het om ruim 
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950.000 huishoudens. Daarmee is het huidige budget dat is vrijgemaakt niet voldoende om 
alle arme huishoudens 800 euro energiecompensatie te geven. 

Eind vorig jaar kondigde het kabinet aan, dat huishoudens met een kleine portemonnee een 
toeslag kregen van 200 euro om de torenhoge energienota te betalen. De gasprijzen zijn 
sindsdien alleen maar verder toegenomen, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Daarom 
besloot het kabinet het bedrag te verhogen naar 800 euro. Minister Carola Schouten 
(armoedebestrijding) wil, dat alle gezinnen die ervoor in aanmerking komen, de eenmalige 
energietoeslag kunnen krijgen. Het bedrag van 800 euro is daarbij ‘leidend’. Zij roept 
gemeenten op dat geld ook gewoon uit te betalen. Als zij merken ‘dat het niet past’, wil 
Schouten daarover met hen in gesprek. 

De minister wijst erop, dat het aantal van 800.000 vorig jaar is vastgesteld in overleg met 
VNG. Daarbij is er volgens haar van uitgegaan, dat gemeenten niet alle arme gezinnen 
zouden kunnen bereiken. 

 

31. De rijkste mensen dragen niet de zwaarste lasten 

Bron: NRC Christiaan Pelgrim 25-03-202 

 
 
© Afbeelding: Hollandse Hoogte / Laurens van P 
 

In Nederland is minder herverdeling van hoge naar lage inkomens dan tot nu toe 
gedacht werd, schrijft het Centraal Planbureau.  

De sterkste schouders dragen in Nederland niet de zwaarste lasten. Die opvallende 
conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) in een gedetailleerde studie naar alle 
Nederlandse huishoudens. 
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Middeninkomens en hoge inkomens betalen relatief ongeveer evenveel belasting: rond de 40 
procent van hun inkomen. Nog opvallender zijn de uitersten. Voor de 1 procent hoogste 
inkomens is de belastingdruk ongeveer twee keer zo laag: 21 procent. De laagste inkomens 
betalen juist relatief méér belasting. 

De bevindingen komen op een gevoelig moment. De prijzen in winkels en op energienota’s 
stijgen snel en in politiek Den Haag leven er zorgen over hoe vooral de lagere inkomens 
hierdoor geraakt worden. 

„Dat topinkomens een stuk minder belasting betalen, is een nieuwe uitkomst”, zegt 
belastingeconoom Arjan Lejour, een van de auteurs van de studie. „Het heersende beeld – 
dat hoge inkomens meer belasting betalen – blijkt niet uit deze studie.” 

Minder premies 

Een belangrijke verklaring is dat het planbureau nu álle belastingen meerekent. De 
inkomstenbelasting is hoger voor wie meer geld verdient. Maar voor andere belastingen 
geldt een omgekeerd effect. 

Zo kennen de sociale premies (voor onder meer werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen) een bovengrens. Wie een hoger salaris heeft, hoeft over 
dat deel van het loon geen premie te betalen. Dus hoe hoger je loon boven die grens 
uitkomt, hoe lager je relatieve premielast. 

Lees ook: Belastingaangifte blijft opletten: ‘Neem niet klakkeloos de gegevens van de fiscus 
over’ 

Ook de belasting op consumptie (btw en accijnzen) raakt lage inkomens harder. Zij geven 
een groter deel van hun inkomen uit, hoge inkomens houden meer over om te sparen. 

Het CPB baseert zich op 2016: een van de laatste jaren waarvoor volledige en 
gedetailleerde data beschikbaar waren. Dat de 1 procent hoogste inkomens relatief weinig 
belasting betaalt, komt ook doordat zij relatief vaak een belang hebben in bedrijven. De 
belasting op bedrijfswinsten is aanzienlijk lager dan die op loon. „Deze winsten hebben we 
op basis van financiële belangen aan huishoudens toegekend”, zegt Lejour. „Daardoor daalt 
de belastingdruk voor deze groep. Dat hebben we nu voor het eerst in beeld gebracht.” 

Bijstand en toeslagen 

Per saldo ziet het CPB alsnog een herverdeling van rijk naar arm, al is die kleiner dan uit 
eerdere studies naar voren is gekomen. Deze herverdeling loopt niet via de belasting, maar 
via de uitgaven van de overheid. Allereerst profiteren de laagste inkomens sterk van allerlei 
vormen van inkomensondersteuning: van bijstandsuitkeringen tot toeslagen. 

Maar het planbureau heeft breder gekeken, ook naar publieke uitgaven die ‘in natura’ bij 
huishoudens terechtkomen, zoals onderwijs en zorg. Veel van dit soort uitgaven komen 
ongeveer gelijkmatig terecht bij hoge en lage inkomens. Zo vloeit er ongeveer evenveel 
onderwijsbudget naar hoge als naar lage inkomens. Relatief gezien profiteren de lage 
inkomens hier het meest van: als percentage van hun inkomen gaat het om grote bedragen. 

Een kleiner aantal uitgaven, zoals de jeugdzorg en langdurige zorg, komt ook in absolute zin 
vooral bij lage inkomensgroepen terecht. Zónder herverdeling via de overheid zou de helft 
laagste inkomens ongeveer 19 procent van het nationale inkomen ontvangen, becijfert het 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220228_92680471
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220228_92680471
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CPB. De overheid krikt dat op naar 29 procent. De 10 procent hoogste inkomens ontvangt 
door overheidsingrijpen een kwart van het nationale inkomen, in plaats van een derde. 

 

32. Aandacht voor onzichtbare mechanismen is cruciaal voor 
effectievere schuldenaanpak 

Bron: Sociaal Web 28-03-2022 

Tamara Madern 

Nadja Jungmann 

De aanpak van problematische schulden hapert. Een grote groep huishoudens wordt niet 
bereikt en bij de groep die wel hulp krijgt duurt het vaak (te) lang voordat de schulden zijn 
opgelost. In het tweede kwartaal van dit jaar presenteert het Kabinet hoe zij invulling gaat 
geven aan de Vernieuwde schuldenaanpak 2022-2025. Het verdient aanbeveling om 
onzichtbare mechanismen zoals schaamte en wantrouwen mee te nemen als 
ontwerpprincipe bij het uitdenken van nieuwe aanpassingen om het bereik en de effectiviteit 
van het stelsel te vergroten. 

 

 
De aanpak van de schuldenproblematiek hapert 

Sinds 2012 is schuldhulpverlening een wettelijke taak van gemeenten. Het gebruik blijft ver 
achter bij de behoefte. Van de ruim 600.000 huishoudens die naar schatting worstelen met 
geregistreerde problematische schulden heeft slechts krap een vijfde hulp. (1) Dit is zorgelijk 
omdat bij geregistreerde problematische schulden de problematiek zo groot is dat 
huishoudens deze doorgaans niet zonder professionele hulp kunnen oplossen. Pogingen om 
huishoudens met serieuze problematiek outreachend te bereiken leveren te weinig op. De 
Monitor Vroegsignalering schulden leert ons dat slechts vijf procent van de burgers die door 
gemeenten actief worden opgezocht vanwege achterstanden op een vaste last zoals huur, 
energie of zorg instapt op de aangeboden hulp. (2) 

https://sociaalweb.nl/auteur/tamara-madern/
https://sociaalweb.nl/auteur/tamara-madern/
https://sociaalweb.nl/auteur/nadja-jungmann/
https://sociaalweb.nl/auteur/nadja-jungmann/
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Het geringe bereik van de aanpak van schulden is een maatschappelijke zorg. 
Schuldenproblematiek trekt een stevige wissel op het welzijn van mensen. Aanhoudende 
schulden werken in de hand dat mensen psychische of fysieke klachten ontwikkelen, dat hun 
sociale netwerk krimpt en dat het hen niet vanzelfsprekend lukt om een volwaardige plek op 
de arbeidsmarkt in te nemen. Daarbij vormen aanhoudende schulden ook een flinke 
maatschappelijke kostenpost, denk bijvoorbeeld aan een hoger gebruik van 
gezondheidszorg of langduriger afhankelijkheid van een uitkering. (3) 

Het Kabinet kiest vooral voor structuuringrepen 

De aanpak van de schuldenproblematiek hapert al een tijd. In de economische voorspoed 
die voordat corona uitbrak de werkloosheid tot een historisch dieptepunt bracht, viel op dat 
de schuldenproblematiek onverminderd groot bleef. Zo rond 2016 zwol in die context de 
kritiek aan op het stelsel dat van mensen met schulden veel inspanningen vraagt maar 
tegelijkertijd veel te weinig mensen aan een echte oplossing hielp. Gevoelig voor de 
maatschappelijke en politieke onvrede startte het vorige Kabinet in 2018 het actieplan Brede 
Schuldenaanpak. (4) Deze aanpak heeft in korte tijd geleid tot een reeks aan ingrepen waar 
al lang op werd gewacht. Denk onder meer aan de herijking van het Beslag en executierecht, 
de nieuwe berekening van de beslagvrije voet en de toegenomen mogelijkheden om 
maatwerk te leveren in de incasso door de overheid. 

Het huidige Kabinet zet de Brede Schuldenaanpak voort. Het komend kwartaal presenteert 
minister Schouten in dit kader de Vernieuwde schuldenaanpak 2022-2025. Als de brief die zij 
half maart naar de Tweede Kamer stuurde mag worden beschouwd als een voorbode 
daarvan, dan zet dit Kabinet de lijn voort waarin geprobeerd wordt de effectiviteit te vergroten 
door vooral in te zetten op structuuringrepen. (5) In de recente brief kondigt de Minister 
bijvoorbeeld aan dat zij een verplichte reactietermijnen voor schuldeisers wil invoeren en 
burgers persoonlijke begeleiding wil garanderen als zij een beroep doen op de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen. 

De Brede schuldenaanpak heeft een enorme impuls gegeven aan de aanpak van de 
schuldenproblematiek. Er is een heel stevige beweging op gang gekomen waarin onder 
meer een grote hoeveelheid wetgeving van kracht is geworden met als doel de 
schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen. Tegelijkertijd is het bereik van de 
schuldhulpverlening nog altijd ver onder de maat. De schuldenproblematiek lijkt heel 
voorzichtig wat af te nemen, maar nu boodschappen, energie en brandstof flink duurder 
worden, houdt menig schuldhulpverlener zijn of haar hart vast. Het gegeven dat het Kabinet 
een Vernieuwde schuldenaanpak aankondigt, laat zien dat ook in Den Haag het algemene 
gevoel is dat er meer nodig is dan de reeds doorgevoerde wijzigingen in beleid en 
wetgeving. 

Geef onzichtbare mechanismen een richtinggevende plek in de doorontwikkeling 

De vraag die opdoemt, luidt wat er -in aanvulling op al die belangrijke aanpassingen die 
reeds zijn doorgevoerd- nog meer nodig is. Ons antwoord daarop luidt: in ieder geval ook 
meer aandacht voor de doorwerking van onzichtbare mechanismen zoals schaamte, 
wantrouwen en een laag zelfbeeld op het gebruik van schuldhulpverlening. Schuld en 
schaamte zijn nauw verbonden. Het proefschrift van Arnoud Plantinga uit 2019 maakt heel 
mooi inzichtelijk dat niet-gebruik van voorzieningen niet alleen komt door de inrichting en 
opzet van voorzieningen maar ook door innerlijke processen zoals schaamte. (6) Ook 
wantrouwen vormt een innerlijke belemmering die bijdraagt aan niet-gebruik. De 
toeslagenaffaire heeft veel blootgelegd. Vertrouwen in de overheid is geen 
vanzelfsprekendheid. De Raad van State wees daarop in haar jaarverslag van 2020 en het 
nieuwe Kabinet is zich heel bewust van het gegeven dat er op dit punt werk is te verrichten. 
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De inzet in het huidige coalitieakkoord op de menselijke maat en het versterken van de 
uitvoeringsorganisaties zijn daar een invulling van. 

Het geringe gebruik van schuldhulpverlening is niet alleen toe te schrijven aan tekorten in de 
inrichting van het stelsel van schuldhulpverlening. Innerlijke processen zoals schaamte, 
wantrouwen en een laag zelfbeeld spelen ook belangrijke rol. Deze innerlijke processen 
verdienen een steviger positie bij het uitdenken van nieuwe ingrepen die moeten bijdragen 
aan een groter bereik en effectievere aanpak van schulden. Wie de moties die de Tweede 
Kamer de afgelopen periode indiende volgt, ziet dat ook Kamerleden de oplossingen voor 
het haperende stelsel hoofdzakelijk zoeken in nog meer structuuringrepen: inkorten van de 
duur van de Wsnp, (7) een aflospauze (8) of het kwijtschelden van ophogingen. (9) 

De aanpak van de schuldenproblematiek is gefragmenteerd belegd in diverse wetten zoals 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en 
de schuldenbewinden in Boek 1 van het Burgerlijk wetboek. Deze fragmentatie verklaart de 
neiging om vooral met structuuringrepen bij te sturen op het bereik en de effectiviteit. 
Tegelijkertijd leerden we in de afgelopen jaren veel over de doorwerking van schulden op 
gedrag. Na een eerste periode Brede schuldenaanpak waarin aanpassingen vooral werden 
ingegeven door rationele analyses uitmondend in structuuringrepen, breekt nu een 
momentum aan om de innerlijke processen die evenzeer een wissel trekken op het bereik en 
de effectiviteit ook in te zetten als ontwerpprincipe bij de doorontwikkeling naar een 
laagdrempelig en effectief stelsel. 

1. 1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft probleemschulden 

2. https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-publiceert-eerste-rapportage-monitor-vroegsignalering-

schulden 

3. Jungmann, N & Madern, T. (2022) Basisboek aanpak schulden. Groningen: Noordhoff 

4. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/05/23/actieplan-brede-schuldenaanpak 

5. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/14/kamerbrief-beleidsreactie-

rapporten-verkenning-stelsel-schuldhulpverlening-en-aanbieders-schuldbemiddeling 

6. https://www.divosa.nl/nieuws/schaamte-over-financien-kan-armoede-stand-houden 

7. Kamerstukken II 2020-2021, 35570, nr. 21 

8. Kamerstukken II 2019-2020 24515, nr. 514 

9. Kamerstukken II 2019- 2020, 35 300 XV nr. 52 
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33. Energiebedrijven vrezen voor schuldengolf: ‘Voor 
middeninkomens zal de grootste klap nog komen’ 

Door Theo Besteman (bron: dagblad de Limburger 29-03-2022) 

 

 
 
© Afbeelding: ANP / ANP 

  

Energiebedrijven vrezen een enorme schuldengolf dit jaar onder hun klanten vanwege 
de geëxplodeerde gas- en stroomprijzen. Alleen met meer schuldhulpverlening en 
overheidssteun zijn financiële drama’s te beperken, stellen zij. 

„Niet alleen voor mensen met een minimuminkomen zijn zulke hoge rekeningen straks 
nauwelijks op te brengen”, zegt schuldspecialist Gaston Hendriks van Kapitaalmeester. „Ook 
voor middeninkomens zal de grootste financiële klap dit jaar nog komen.” 

Vroege aanpak 

Schuldhulpspecialisten binnen energiebedrijven zetten alle zeilen bij om de klanten die in de 
problemen dreigen te komen zo vroeg mogelijk te waarschuwen. Veel problemen sluimeren 
nog onder de waterspiegel, maar zullen dit jaar heel zichtbaar worden, zegt betalingsexpert 
Walter Dillissen van energieleverancier Eneco. „Wij proberen mensen daarom zo vroeg 
mogelijk te benaderen. Om dan samen met schuldhulpverlening en gemeente een oplossing 
te zoeken. Want die vroege aanpak blijkt de beste methode.” 

Afbetalingsregeling 

Alle grote energiebedrijven bieden vanwege de energiecrisis sinds vorig jaar al een ruimere 
afbetalingsregeling met langer uitgesmeerde bedragen en persoonlijke hulp aan mensen bij 
wie de schulden aan het oplopen zijn. „Extra zorgen hebben we nu voor de groep die net 
boven het minimum leeft”, zegt Martin Neef, verantwoordelijk voor betalingen en inningen bij 
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aanbieder Vattenfall. „Mensen vallen daar net buiten de boot voor de 800 euro aan 
overheidscompensatie via de gemeente. Terwijl het risico van betalingsproblemen er voor 
deze groep absoluut ook is.” 

Koningin Máxima brak maandag in het hoofdkantoor van energiereus Eneco in Rotterdam 
een lans voor Geldfit.nl, het initiatief van talloze gemeenten en bedrijven om mensen met 
financiële zorgen zo snel mogelijk van de juiste hulp te voorzien. Dat probleem groeit. Niet 
alleen de kosten voor energie thuis stijgen, de prijstoename van gas en andere grondstoffen 
werkt voor consumenten door in de supermarkt bij de dagelijkse boodschappen en in de 
benzinekosten. „Als deze prijzen langer dan een half jaar zo hoog blijven, dan krijgen veel 
huishoudens dit jaar serieuze problemen”, aldus financieel planner Hendriks. 

Forse tarieven 

Voor veel consumenten loopt nu het relatief goedkope jaarlijkse of halfjaarlijkse 
energiecontract af. Zij gaan van een relatief laag maandbedrag van vorig jaar ineens naar de 
huidige enorm forse tarieven. Overstappen voor langere tijd is momenteel bijna onmogelijk: 
prijsvergelijkers bieden nauwelijks langlopende contracten meer aan vanwege de enorm 
hoge inkoopkosten door de schaarste aan energie, de onzekerheid over de oorlog in 
Oekraïne en het mogelijk afsnijden van Russisch gas. Vaste contractprijzen liggen nu ver 
boven de variabele energietarieven, die veel huishoudens nu maar accepteren als de minst 
slechte oplossing. 

„We merken dat klanten zich meer en meer zorgen maken, ze houden hun termijnbedragen 
in het energiecontract bewust laag”, zegt Neef. „Normaal kregen klanten die het een maand 
niet konden betalen een betalingsregeling of uitstel van betaling. Die regelingen zijn al 
opgerekt. Maar ook dat helpt niet meer bij deze betalingsproblemen.” 

Energiearmoede 

Vooral bewoners van slecht geïsoleerde huizen zagen hun energierekening vanwege de 
ongekende gasprijzen stevig oplopen. In gebieden buiten de Randstad leeft volgens 
onderzoeksinstituut TNO een op de tien geconcentreerd in enkele wijken in 
‘energiearmoede’, mensen zijn niet meer in staat om de rekening te betalen. 

Lees ook: Wie betaalt de rekening van de prijsexplosies? De klant, de supermarkt of de 
leverancier? 

De energieleveranciers zeggen de klanten gerichter te helpen. Eneco zet video’s in 
meerdere talen in om klanten persoonlijk aan te spreken en te helpen om hun 
betalingsproblemen op te lossen. Dillissen: „Je probeert desnoods bij klanten thuis hulp aan 
te bieden. Die aanpak heeft effect. Dan blijkt vaak dat mensen wel willen, maar niet kunnen 
betalen. Schaamte speelt een grote rol. Maar die vroege aanpak blijkt de beste methode om 
veel grotere schulden te voorkomen.” 

 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220328_93197536
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220328_93197536


Pagina 52 van 55 
 

   

34. Escaperoom helpt jongeren te ontsnappen uit schulden, primeur 
voor Sittardse school 

Door Geertjan Claessens (bron: dagblad de Limburger 29-03-2022) 

 

 
 
Leerlingen van het DaCapo College zoeken een oplossing voor schulden in de mobiele 
Escaperoom.Afbeelding: © Ermindo Armino 

Een mobiele escaperoom moet jongeren duidelijk maken hoe ze uit de greep van 
schulden kunnen raken. Het DaCapo College in Sittard had maandag de primeur van 
het spel ‘Durf jij te vragen’, dat mogelijk door heel Limburg gaat reizen. 

Je hebt duizenden euro’s schuld. En als je niet snel betaalt komt de deurwaarder beslag 
leggen op je spullen. Wat doe je? Het antwoord ligt voor de hand: vraag hulp. Maar dat blijkt 
lastig voor de drie leerlingen van het DaCapo College die het probleem deze maandag 
moeten oplossen in het spel ‘Durf jij te vragen’. 

In de caravan die is omgetoverd tot mobiele escaperoom worstelen ze met de kwestie. 
Terwijl de een de code wil kraken van de kluis met geld om de schulden af te betalen, zet 
een ander de informatie uit brieven over inkomsten en uitgaven op een rijtje. Tot de derde 
een andere opdracht vindt: met een zaklamp een code ontcijferen. Maar ze hebben geluk; 
voor de tijd om is gaat de kluis onbedoeld open zonder code. Foutje van degene die de 
geldkist afsloot. 

Het spel moet jongeren leren dat het gemakkelijker is schulden te maken dan ze op te 
lossen. En hen erop wijzen hoe ze hulp kunnen vragen. Woningcorporatie ZOwonen en 
Kredietbank Limburg ontwikkelden het spel met leerlingen van het Technasium van het 
Graaf Huyn College en een aantal ondernemers, omdat ze zien dat veel jongeren 
probleemschulden hebben en niet weten hoe ze eruit kunnen ontsnappen. 
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Lees ook: Onderzoek: helft huishoudens staat er financieel zwak voor 

Een van de begeleiders is Sergio Staphorst (31) uit Geleen, die rond zijn twintigste een fikse 
schuld had door onbetaalde boetes, studiekosten en zijn telefoon. Terwijl de rekeningen zich 
opstapelden durfde hij niet aan de bel te trekken. Pas na maanden twijfelen ging hij in 
gesprek met Roy Spiertz van de Kredietbank Limburg. Spiertz wist zijn vertrouwen te 
winnen, mogelijk ook omdat hij in zijn omgeving zag hoe persoonlijke problemen ervoor 
kunnen zorgen dat je dieper in de schulden raakt. 

Na een lang traject is Staphorst naar verwachting over een jaar schuldenvrij. Dat geeft hem 
veel rust. „Ik moest mijn trots en schaamte opzijzetten om hulp te durven vragen.” Dat is voor 
meer jongeren een probleem, weet Spiertz. „Ze weten de weg naar hulp niet.” Een kwart van 
de jongeren kent de weg op websites van de overheid niet. Ook brieven zijn door het 
taalgebruik vaak lastig. Zo weten veel jongeren niet wat ‘vaste lasten’ zijn. Een kwart van de 
mbo-leerlingen heeft betalingsachterstanden, 15 procent kampt met financiële problemen. 
Maar scholen besteden daar vaak weinig aandacht aan. 

Lees ook: Twintigers over geld en de woningmarkt: ‘Gemiddeld verdienen is niet meer 
genoeg’ 

Daar moet het spel verandering in brengen. ZOwonen en de Kredietbank willen het vaker 
inzetten om problemen te helpen voorkomen. Daarbij werkt een spel in de taal van jongeren 
beter dan een saaie les of voorlichting, denken ze. Burgerkracht Limburg vroeg subsidie bij 
de provincie om de mobiele escaperoom door heel Limburg te laten reizen. Spiertz: „Als dit 
ertoe bijdraagt dat meer jongeren hulp durven te vragen is het een succes.” 

 

35. Actie tegen dreigende energieschuld 

Door Theo Besteman (bron: dagblad de Limburger 29-03-2022) 

Energiebedrijven zetten betalingsspecialisten in om een gevreesde tsunami aan schulden 
onder hun klanten door de geëxplodeerde gas- en stroomprijzen zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Niet alleen minima, ook veel middeninkomens voelen de pijn door de ongewone 
tariefstijgingen. 

De vroege aanpak van betalingsproblemen via betalingsspecialisten blijkt de beste methode 
om grotere schulden te voorkomen, zegt Walter Dillissen van energieaanbieder Eneco. 

De grote energiebedrijven bieden al een ruimere afbetalingsregeling met langer 
uitgesmeerde bedragen aan. Ook de termijnbedragen zijn vanwege de uitzonderlijke 
markttarieven al opgeschroefd. 

De maatregelen die we altijd hadden om schulden te beperken, zoals tips voor isolatie, het 
lager zetten van je kachel, alles wat het jaren goed deed, werken door deze extreme 
prijsstijgingen niet voldoende meer, zegt Martin Neef, verantwoordelijk voor betalingen en 
inningen bij Vattenfall. 

Eind vorig jaar leefden 550.000 mensen in energiearmoede, ze konden de gas- en 
stroomrekening nauwelijks betalen. Sindsdien zijn de prijzen consequent hoog gebleven. 

Voor veel consumenten loopt nu het relatief goedkope jaarlijkse- of halfjaarlijkse 
energiecontract af. Zij gaan van een relatief laag maandbedrag van vorig jaar ineens naar de 
huidige forse tarieven. Overstappen voor langere tijd is momenteel bijna onmogelijk: 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211129_93749973
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211222_93312908
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211222_93312908
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prijsvergelijkers bieden nauwelijks langlopende contracten meer aan vanwege de enorm 
hoge inkoopkosten door de schaarste aan energie, de onzekerheid over de oorlog in 
Oekraïne en het mogelijk afsnijden van Russisch gas. Vaste contractprijzen liggen nu ver 
boven de variabele energietarieven, die veel huishoudens nu maar accepteren als de minst 
slechte oplossing. 

We merken, dat klanten zich meer en  meer zorgen maken, ze houden hun termijnbedragen 
in het energiecontract bewust laag, zegt Neef. Normaal kregen klanten, die het een maand 
niet konden betalen een betalingsregeling of uitstel van betaling. Die regelingen zijn al 
opgerekt. Maar ook dat helpt niet meer bij deze betalingsproblemen. 

 

36. Toereikender studietoeslag voor studenten met medische 
beperking 

Bron: Rijksoverheid 28-03-2022 

Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen krijgen 
vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat maakt 
minister Schouten vandaag bekend. 

 

 
Studenten kunnen hun inkomsten uit verschillende bronnen halen. Bijvoorbeeld door 
studiefinanciering, soms een bijdrage van hun ouders en via een bijbaantje. Voor studenten 
met een medische beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de tijdsbelasting die 
de studie met zich meebrengt te werken. Inkomsten via een bijbaan kunnen zij daarom niet 
generen. Sinds 2015 keert de overheid daarom aan deze studenten een individuele 
studietoeslag toe. Uit onderzoek is echter gebleken dat de regeling minder vaak wordt 
gebruikt dan was verwacht en dat er soms grote verschillende bestaan in de hoogte van de 
uitkering tussen gemeenten. Door een aantal verbeteringen door te voeren hoopt het kabinet 
dat de verschillen tussen gemeenten kleiner worden en meer studenten gebruik gaan maken 
van de studietoeslag. 
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Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten 
moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent 
geen vermogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van 300 
euro per student. Het staat gemeenten vrij om dit bedrag te verhogen, maar door het stellen 
van een minimum is de basis voor iedere studenten, ongeacht woonplaats, hetzelfde. 
Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag aanvragen bij de eigen 
gemeente. 

 

37. Roep om cultuursensitieve zorg (conferentie) 

Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 31-03-2022) 

Hoe kun je de zorg beter afstemmen op mensen met verschillende culturele achtergronden? 
Die vraag staat centraal in de conferentie Cultuursensitieve Zorg, die vandaag in het 
Fortunastadion plaatsvindt. 

Sittard 

Het evenement is georganiseerd door het Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD) en 
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK), met als doel om een betere, meer gelijkwaardige 
positie te krijgen van mensen met een migratieachtergrond in Limburg. 

De huidige zorg is nog te veel gericht op Nederlandse normen en waarden, merkt PPD-
voorzitter Bouchaib Saadane op. Het personeel zou diverser moeten zijn en meer rekening 
moeten houden met verschillen tussen culturen. Vanuit het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-
Geleen is er bijvoorbeeld wel een pastoor beschikbaar als iemand overlijdt, maar geen 
imam. 

Ook binnen het onderwijs kan er volgens Bahia Fatara, voorzitter van SMMK, meer aandacht 
komen voor cultuursensitieve zorg. Het zou mooi zijn, als er een vak in zorgopleidingen over 
zou komen. Hierbij gaat het er niet om, dat je de taal machtig moet zijn, maar dat je je 
verdiept in andere culturen. Dat geldt zowel voor Nederlanders als mensen met een 
migratieachtergrond. 

Dit tweerichtingsverkeer is vooral belangrijk bij cultuursensitiviteit, vult José Ie, extern 
adviseur van PPD aan. Een voorbeeld: in Turkse- en Marokkaanse culturen is het 
gebruikelijk om bij een overlijden de hele familie mee te nemen, die meestal hun emoties de 
vrije loop laten. Nederlanders zijn vaak ingetogener en daar kunnen deze families rekening 
mee houden. Een zorginstelling kan hierop anticiperen door een aparte kamer vrij te maken 
voor zulke patiënten. 

Tijdens de conferentie wordt er onder meer in lezingen ingegaan op bovenstaande thema’s. 
Zo zal Cornelis Boersma, bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Zorg en Innovatie’ aan de Open 
Universiteit’ er spreken. Evenals cardioloog Abdelilah el Barzouhi, die zich voor de Raad van 
Volksgezondheid en Samenleving bezighoudt met diversiteit en hoe dit kan bijdragen aan 
betere organisatieresultaten. 

Onder meer de gemeente Stein, Partners in Welzijn, Sociaal Overleg Sittard en diverse 
hospices zijn aanwezig op de conferentie. De komende maanden zijn PPD en SMKK van 
plan om in gesprek te gaan met onder andere Zuyderland en Zuyd Hogeschool over wat zij 
kunnen doen aan een meer cultuursensitieve zorg. 

 

 

 


