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01. Betaalpas voor gezond eten: 'Beter dan een voedselbank'
Adriaan de Jonge (bron: Binnenlands Bestuur 30-06-2022)

De proef ‘Beter Eten’ weet Rotterdammers te bereiken die niet in beeld zijn bij de gemeente.

Markt in de wijk Tussendijken, Rotterdam West. − ANP / Hans van Rhoon

Honderd Rotterdamse huishoudens met lage inkomens kregen 12 weken lang extra budget
om gezond eten van te kopen. Deelnemers vinden geld uitgeven in een gewone winkel
prettiger dan naar de voedselbank gaan. Voor de gemeente biedt het kansen om inwoners te
bereiken die normaal gesproken niet bij de gemeente aankloppen voor hulp.
Gezonder
Leven in armoede kan een grote impact hebben op de gezondheid. Al langer is bekend dat
mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau gemiddeld zeven jaar korter leven. Het
doel van de proef Beter Eten, in de Rotterdamse wijken Bospolder en Tussendijken, is dan
ook om financieel kwetsbare inwoners te stimuleren om gezonder te eten. Honderd
huishoudens krijgen een wekelijks budget om gezond voedsel aan te schaffen. Gezond eten
is immers vaak duurder dan ongezond eten.
‘De pilot is geslaagd wat betreft het bereiken van de Rotterdammers’
Michiel Grauss
Betaalpas
De honderd deelnemende huishoudens worden voorzien van een betaalpas waarmee ze bij
een aantal lokale winkels terecht kunnen. Op de pas wordt elke week een bedrag van 20
euro (voor een alleenstaande) tot 50 euro (voor twee ouders met kinderen) gestort. Na
afloop van de aankoop worden de bonnetjes gecheckt: gezond eten wordt goedgekeurd,
andere producten, zoals sigaretten, afwasmiddel of plastic tasjes, worden niet vergoed.
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Schaamte
Uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat de
deelnemers een aantal voordelen zien van de Beter Eten betaalpas ten opzichte van andere
vormen van voedselhulp, zoals de voedselbank. Omdat de betaalpas te gebruiken is in een
gewone winkel, zijn de deelnemers niet herkenbaar als hulpvrager. De Rotterdammers
ervaren daarom minder schaamte. Ook hebben ze meer keuzevrijheid in waar, wanneer en
welke boodschappen ze doen. ‘Beter dan een voedselbank’, vat een van de deelnemers
samen.
Stress
Daarnaast voelen de inwoners zich op een positieve manier gestimuleerd om gezonder te
gaan eten. Ook vermindert het boodschappenbudget de stress die de Rotterdammers
ervaren. Het extra geld vergroot de voedselzekerheid, maar biedt ook meer financiële ruimte.
Een van de deelnemers geeft bijvoorbeeld aan dat ze dankzij het voedselbudget geld
overhoudt om schulden af te lossen.
In de wijk
‘De pilot is geslaagd wat betreft het bereiken van de Rotterdammers’, zegt voormalig
armoedewethouder Michiel Grauss (sinds het aantreden van het nieuwe college in
Rotterdam is hij wethouder-af). Aan de pilot doen mensen mee die normaal gesproken niet in
beeld zijn bij de gemeente. Volgens de ChristenUnie-wethouder is dat te danken aan het feit
dat de pilot wordt uitgevoerd door organisaties in de wijk, niet door gemeenteambtenaren.
‘Als we de deelnemers zouden vragen om bij ons op kantoor langs te komen, dan zouden we
driekwart meteen kwijt zijn.’
‘Het kan slimmer, het kan minder bureaucratisch’
Michiel Grauss
Andere problemen
Grauss wil het project inzetten als manier om in contact te komen met kwetsbare inwoners.
‘We bieden mensen hiermee noodhulp. Maar daarnaast zou ik willen kijken wat er bij deze
mensen nog meer aan de hand is. Als dit programma de stress kan verlagen, helpt dat om
aan andere problemen te werken.’ De deelnemer die het geld gebruikt om schulden af te
betalen is daar een voorbeeld van. Hoewel Grauss liever zou zien dat ze zich meldt bij de
gemeentelijke schuldhulpverlening, omdat dan wellicht een groot deel van de schulden kan
worden kwijtgescholden.
Bureaucratisch
Aan de andere kant blijkt ook dat de Rotterdammers het gebruik van de betaalpas en het
inleveren van de bonnetjes stressvol vinden. Deelnemers zijn bijvoorbeeld bang om
bonnetjes kwijt te raken. Daarnaast heerst er grote angst dat de hulp kan leiden tot
terugvorderingen op de bijstand of toeslagen – ook al is dat niet het geval. ‘Het kan slimmer,
het kan minder bureaucratisch’, geeft Grauss toe. ‘Maar je hebt die bonnetjes wel nodig om
het te onderbouwen. En de stress van leven in armoede is vele malen groter.’
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Inkomenspolitiek
Wel roept het de vraag op of het niet efficiënter zou zijn om de inwoners simpelweg het geld
te geven, zonder de voorwaarden die leiden tot stress en extra werk in de uitvoering. Grauss:
‘De belangrijkste voorwaarde voor een gezonde leefstijl is voldoende inkomen, dat klopt.
Maar inkomenspolitiek is een taak van het rijk. Tot die tijd doen wij wat we kunnen.’
Geoormerkt geld
Het Beter Eten project is een voorbeeld van het inzetten van 'geoormerkt geld' voor een
maatschappelijk doel. Buyproxy, de aanbieder van de betaalpas die voor deze proef wordt
gebruikt, ziet nog meer mogelijke toepassingen voor geoormerkt geld. Denk aan leefgeld
voor vluchtelingen, vouchers om huizen te isoleren of hulp bij budgetbeheer.
Mensen die in de schuldsanering zitten, of om een andere reden een krap budget hebben,
kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een betaalpas met verschillende potjes voor
verschillende soorten uitgaven. Op die manier beschermen mensen zichzelf tegen
overbesteding, en kunnen geldproblemen worden voorkomen, zegt Richard Meijer, directeur
van buyproxy. 'Met het afscheid van contant geld raken mensen het zicht kwijt op wat ze te
besteden hebben. Als je echt grip wil hebben op je uitgaven, moet je je niet kunnen
vergissen.' Maar het is geen wonderolie, benadrukt Meijer. 'Het werkt het best in de context
van andere hulp.'
Bij het Beter Eten programma moeten de bonnetjes van de deelnemers nu nog handmatig
worden gecontroleerd, maar in de toekomst kan dat geautomatiseerd worden, zegt Meijer.
Eén van de mogelijkheden is gebruik maken van optical character recognition (OCR): een
computerprogramma dat bonnetjes kan uitlezen. Een andere optie is dat de betaalpas
automatisch wordt beperkt tot bepaalde producten. Op dit moment kan de betaalpas wel aan
en uit worden gezet voor bepaalde winkels, maar de pas maakt nog geen onderscheid op
productniveau. 'Binnen nu en vijf jaar zie ik toepassingen verschijnen die dit mogelijk maken',
verwacht Meijer.

02. Woonbond: Huurtoeslagwijziging brengt huurders met hogere
huur in de problemen
Bron: Woonbond 05-07-2022

De Woonbond is tegen de wijziging in de huurtoeslag waardoor mensen met een hogere
huur huurtoeslag mislopen. Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op
een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt.
Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het
deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de
hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit.
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Door de overstap naar de normhuur gaan er honderdduizenden huurders op achteruit,
waarschuwen Woonbond, Aedes en VNG vandaag in een gezamenlijk persbericht. De wet
gaat aan de hand van drie ‘normhuren’ bepalen tot welke huurprijs iemand huurtoeslag krijgt.
Er komt een normhuur voor jongeren (€442,46) , één voor volwassenen (€520,-) en één voor
grote gezinnen en mensen met een handicap in een aangepaste woning (€597,-).
Korting voor huurtoeslagontvangers onbegrijpelijk
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is onbestaanbaar om in een tijd dat juist
huishoudens met een lager inkomen dreigen te bezwijken onder de hoge woonlasten,
stijgende energieprijzen en dure boodschappen, te gaan korten op de huurtoeslag die
iemand ontvangt. Zij zouden juist meer huurtoeslag moeten ontvangen, om deze groep
gericht te helpen bij de enorme lastenverzwaring van de afgelopen tijd.’
Nog meer kortingen huurtoeslagontvangers
De hogere basishuur scheelt hurende huishoudens 4 euro in de maand. Daarnaast mogen
straks ook de servicekosten niet meer worden gecompenseerd door huurtoeslag. Dat kan nu
nog voor maximaal 48 euro per maand aan zogenaamde 'subsidiabele servicekosten'. Zo
wordt er dus nog meer gekort op wat huurtoeslagontvangers ontvangen.
Verbeteringen
Er staan ook een paar verbeteringen in de wetswijziging. Zo gaan huurders met een laag
inkomen en een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (in 2022 €763,47) ook recht krijgen op
huurtoeslag. Hier zet de Woonbond zich al lang voor in. Ook krijgen jongeren vanaf 21 jaar
volledig recht op huurtoeslag (nu is dat pas vanaf 23 jaar).
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03. RVS: Maatwerk geboden bij werkenden met langdurige klachten
na Covid
Bron: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 06-07-2022

Er moet ruimhartig worden omgegaan met werkenden met langdurige klachten na covid, en
in het bijzonder met zorgpersoneel dat in de frontlinie heeft gestaan gedurende de
pandemie. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het vandaag
gepubliceerde advies.
Dit maatwerk is nodig om deze groep te erkennen, te steunen en te behouden op de
arbeidsmarkt.

Onduidelijk
Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van langdurige klachten na covid, maar
geschat wordt dat 1-2% van de besmette mensen na een jaar nog klachten heeft. Deze
groep heeft te maken met grotendeels onbegrepen en grillig verlopende klachten die grote
invloed hebben op de kwaliteit van leven. De RVS acht het van groot belang om in te zetten
op aanvullend onderzoek. Ook met het oog op andere bestaande en toekomstige
postinfectieuze aandoeningen, in het kader van het vergroten van de pandemische
paraatheid.
Problemen
Veel mensen met langdurige klachten na covid ondervinden problemen op het gebied van
werken en sociale zekerheid en een deel heeft te maken met stigmatisering en gebrek aan
erkenning. Omdat de aandoening is ontstaan te midden van een pandemie met
ontwrichtende maatregelen en er nog nauwelijks iets bekend was over de aandoening,
waren de mogelijkheden voor herstel en re-integratie anders dan gewoonlijk. Toch zijn nu,
ruim 2 jaar na de eerste coronagolf, de eerste ontslagen gevallen, waaronder veel
zorgpersoneel.
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Erkenning en steun zorgpersoneel
De RVS stelt dat de huidige regeling om personeel bij zorginstellingen met langdurige
klachten langer in dienst te kunnen houden onvoldoende is. De regeling zou moeten worden
uitgebreid en verplicht worden gesteld. Werkgevers zouden hiervoor volledig
gecompenseerd moeten worden. Daarnaast biedt de RVS meerdere mogelijkheden voor
erkenning en compensatie van leed, bijvoorbeeld in de vorm van een fonds. Er werd een
groot beroep gedaan op zorgmedewerkers om, in het begin veelal onbeschermd, door te
werken in nauw contact met besmette patiënten. Diezelfde groep heeft vaak onvoldoende
mogelijkheden voor herstel en re-integratie gehad, verliest inkomen en wordt ontslagen. De
steeds verder oplopende arbeidsmarkttekorten zijn een bijkomend argument om ruimhartig
om te gaan met re-integratie van zorgpersoneel.
Specifieke maatregelen voor alle werkenden
De RVS concludeert verder dat ook voor alle andere beroepen specifieke maatregelen, zoals
verlenging van re-integratie en maatwerk daarbij, geboden zijn bij mensen met langdurige
klachten na covid. De grote groep mensen met deze onbegrepen aandoening en de context
van een pandemie vormen een uitzonderlijke combinatie. Daarnaast benadrukt de situatie de
urgentie van het aanpakken van langer bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt en bij
sociale zekerheid, zoals het ontmoedigen van flexibilisering en het creëren van een steviger
vangnet voor zzp-ers. Ook wordt geadviseerd om (tijdelijke) specialistische teams bij het
UWV in te richten, om subjectiviteit en willekeur te verminderen die altijd op de loer liggen bij
onbegrepen aandoeningen. Het moet mogelijk worden om laagdrempelig een secondopinion van een onafhankelijke instantie te kunnen aanvragen bij een beoordeling in het
kader van de WIA.
Tekorten op de arbeidsmarkt
Voor alle sectoren geldt dat de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen. Naast meer tijd en
ruimte om te herstellen en te re-integreren zou de interne wendbaarheid en flexibiliteit binnen
organisaties versterkt kunnen worden. Zo kunnen mensen die (tijdelijk) niet kunnen
terugkeren in de functie of arbeidsduur die ze hadden, toch behouden worden. We kunnen
het ons als samenleving niet permitteren om mensen (onnodig) voor de arbeidsmarkt te
verliezen.
De RVS is van mening dat de beschreven maatregelen gezien moeten worden als
investering: uitstroom vanuit de arbeidsmarkt zal uiteindelijk duurder zijn dan deze mensen
nu ruimhartig helpen en behouden op de arbeidsmarkt. Eenmaal uitgestroomd wordt de kans
op instroom immers steeds kleiner.
Download het advies ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na covid’.
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04. De energietoeslag voor de allerarmsten gaat omhoog, maar
meer steun gaat het kabinet niet geven
Door Rik Rutten (bron: dagblad de Limburger 07-07-2022

© Afbeelding: ANP

Premier Mark Rutte heeft vijfhonderd euro extra energietoeslag voor de allerarmsten
toegezegd, maar tot afgrijzen van de oppositie zal er in de nieuwe begroting geen
plaats zijn voor meer financiële steun aan Nederlandse huishoudens die moeite
hebben het hoofd boven water te houden.
Veel huishoudens die geldzorgen hebben door de stijgende energieprijzen en oplopende
inflatie hoeven dit jaar niet op extra hulp te rekenen. Nieuwe plannen om de koopkracht te
stutten zijn zó moeilijk uit te voeren dat het beter is te wachten tot 2023, zegt het kabinet.
Geld of onwil is niet het probleem, zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag tijdens het debat
over de Voorjaarsnota. Het is simpelweg „een te groot risico” voor de nu al zwaarbelaste
uitvoeringsorganisaties. Techniek. Regels. Te weinig mensen.
De oppositie gelooft niets van die uitleg. Een groot aantal partijen zegt dat er wél van alles
mogelijk is. Zij wijten het gebrek aan actie aan politieke redenen en dreigen de nieuwe
begroting te torpederen als het kabinet niet alsnog maatregelen neemt.
„Schaamteloos”, noemde GroenLinks-leider Jesse Klaver de respons van het kabinet. PVVleider Geert Wilders sprak van „een middelvinger” naar de Nederlandse bevolking. „Volgend
jaar is gewoon te laat”, zei Attje Kuiken (PvdA).
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Kan niet of wil niet?
Vanuit de Kamer klinkt al weken de roep om extra steun, nu de financiële nood bij veel
gezinnen als gevolg van de stijgende prijzen blijft toenemen. Het Centraal Planbureau (CPB)
schatte in juni dat bij ongewijzigd beleid volgend jaar tot wel 1,2 miljoen huishoudens in de
problemen zouden kunnen komen. Budgetinstelling Nibud vreest dat zelfs 2,5 miljoen
huishoudens, niet alleen lage inkomens maar ook middeninkomens, in financiële
moeilijkheden zullen belanden door de hoge energieprijzen.
Het kabinet is steeds sceptisch geweest. Er zou niet veel mogelijk zijn, bovenop de zes
miljard euro die in het na- en voorjaar al waren uitgetrokken om huishoudens tegemoet te
komen. Toen de Tweede Kamer half juni voor het eerst over de Voorjaarsnota debatteerde,
groeide de druk om toch íets te doen. Het debat werd daarop stilgelegd, het kabinet ging op
zoek naar een oplossing, de coalitie ging achter de schermen in gesprek met de oppositie,
en er werd gerekend en gepraat.
De uitkomst van die zoektocht: niks kan. Een verhoging van het minimumloon, een verlaging
van het collegegeld, een aanpassing van toeslagen of een bevriezing van de huren: al die
dingen zouden pas volgend jaar kunnen. Een tijdelijke verdubbeling of verhoging van de
zorgtoeslag, zoals respectievelijk Volt en PvdA en GroenLinks in juni voorstelden, brengt dan
weer het risico van honderdduizenden terugvorderingen met zich mee. Een ander voorstel
uit het debat, om geld op te halen door een solidariteitsheffing in te voeren voor bedrijven die
de afgelopen maanden forse winsten boekten, zou ook niet lukken.
„Als je gaat kijken naar alle zaken die voorlagen, dan kom je er gewoon achter dat het in de
uitvoering redelijk rampzalig is”, zo vatte Rutte het vrijdag tijdens zijn wekelijkse
persconferentie in Nieuwspoort al samen. Denk-leider Farid Azarkan was dinsdag bij het
vervolg van het Voorjaarsnotadebat in zijn kritiek nog bondiger: „Eigenlijk is het: Rutte says
no.”
De oppositie, van links tot rechts, was niet te spreken over de uitleg van de premier. „U heeft
een bak papier over de schutting gegooid waarbij alle plannen van de oppositie zijn
afgeschoten”, zei SP-voorvrouw Lilian Marijnissen. „Waarom is er niet actief meegedacht?”,
wilde Laurens Dassen van Volt weten. „Waarom is er niet gedacht: hoe zijn deze plannen
wél uitvoerbaar?”
Hij gaf zelf een voorzet. Als het kabinet een herhaling van de toeslagenaffaire vreesde, was
het dan geen optie om niets terug te vorderen en het verlies op de koop toe te nemen? Dat
leek de premier geen goed idee: „Dan laat je alle principes onder je wetgeving los.”
‘Armoedegolf’
Rutte zag toch één uitweg. Hij hoopt dat de energietoeslag, waarmee het kabinet de
achthonderdduizend huishoudens met de laagste inkomens nu al met achthonderd euro
tegemoetkomt, met vijfhonderd euro kan worden verhoogd. De gemeenten voeren die
toeslag uit en zouden in staat zijn dat te doen, zo zou kort voor het debat zijn gebleken.
De coalitie was daarmee tevreden gesteld, maar de oppositie niet. Dat is niet onbelangrijk,
want het kabinet heeft in elk geval een deel van de oppositie – JA21, GroenLinks, PvdA of
een aantal kleinere partijen samen – nodig om de begrotingswijzigingen uit de Voorjaarsnota
volgende week door de Eerste Kamer te loodsen.
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De kritiek: honderdduizenden Nederlanders die nét boven het bestaansminimum zitten,
grijpen dan nog steeds mis. „Wat het kabinet zegt, is: je kunt bijna beter op een uitkering
zitten dan dat je werkt tegen het minimumloon”, aldus een geïrriteerde Klaver.
„Er komt een armoedegolf aan die zijn weerga niet kent”, zei Pieter Omtzigt. „Wat hebben we
nou geleerd van de kinderopvangtoeslag? Als je tijdig mensen kunt laten rondkomen, komen
ze niet in die schulden, komen ze niet bij die incassobureaus. Als ze eenmaal over het randje
geduwd worden, hebben we hier in januari en februari debatten over honderdduizenden
huishoudens die in de schuldsanering moeten.”

05. Inwoners gedupeerd door structurele knelpunten in de sociale
zekerheid
Bron: Divosa 11 juli 2022

Structurele knelpunten binnen de socialezekerheidswetten – zoals de Participatiewet en de
Toeslagenwet – leiden tot hardvochtige effecten bij inwoners. Dat concluderen Panteia,
Muzus, VU Amsterdam en Hogeschool Utrecht in een onderzoek in opdracht van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Directe en open communicatie tussen uitvoering, beleid en politiek is volgens de
onderzoekers noodzakelijk om hardvochtige effecten te voorkomen. In het onderzoek
worden drie clusters knelpunten onderscheiden “die vaak niet ‘eenvoudig’ met maatwerk
opgelost kunnen worden”.
1. Toegang en hoogte uitkeringen: wet- en regelgeving is complex voor uitvoerders en
burgers.
2. Verplichtingen en sanctionering: onrealistisch mensbeeld, strenge wet- en regelgeving
met beperkte afwijkingsmogelijkheden die onvoldoende worden benut.
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3. Samenloop (conflicterende) wet- en regelgeving: onvoorziene situatie en gebrekkige
(keten)samenwerking.
De onderzoekers roepen op tot meer bewustzijn van de verwevenheid tussen
(totstandkoming van) wet- en regelgeving, de sturingsrelatie en de uitvoering om
hardvochtige effecten terug te dringen en te voorkomen.
Ook is een doelgerichte “feedbackloop” op alle niveaus noodzakelijk, stellen de
onderzoekers. “Directe en open communicatie tussen uitvoering, beleid en politiek is een
noodzakelijke voorwaarde om wederzijds begrip en samenwerking te verbeteren”.
Wat vindt Divosa?
Divosa-leden, gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, zit het al langer dwars dat
socialezekerheidswetten (onbedoeld) niet doen waar ze voor gemaakt zijn en daarnaast
hardvochtig kunnen uitpakken. We zien gelukkig dat gemeenten steeds meer kijken naar
individuele omstandigheden van inwoners als wetten en regels anders of zelfs tegengesteld
uitpakken dan de bedoeling was. Maatwerk is echter geen oplossing voor alles. Uiteindelijk
moet wet-en regelgeving doen wat deze beoogt.
Minister Carola Schouten van Armoede kondigde onlangs aan om de bijstand te versoepelen
gelet op de soms onbedoelde hardvochtige effecten. De voorstellen die er nu liggen zijn een
goede stap vooruit, maar tevens ook niet meer dan een reparatie op iets wat de wet zou
moeten doen. Divosa is blij dat de minister onderkent dat de huidige Participatiewet niet doet
wat hij zou moeten doen – een vangnet bieden voor mensen die zelf niet kunnen voorzien in
hun levensonderhoud en ondersteunend zijn in de stap naar participatie en werk. Hier
voeren wij actief lobby op samen met de VNG en andere partijen.

06. Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat
onderzoeken
Bron: Rijksoverheid 08-07-2022

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en
vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als
eerste stap hier naartoe vragen minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies aan een
onafhankelijke commissie.
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De commissie, die wordt ingesteld naar aanleiding van een motie van het lid Omtzigt, gaat
onderzoeken wat verschillende huishoudtypen nodig hebben om rond te kunnen komen en
om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Ze gaat ook kijken naar de systematiek van
het sociaal minimum. De commissie presenteert binnen een jaar haar eindrapport.
De leden van de commissie sociaal minimum brengen expertise samen vanuit de
wetenschap, de praktijk en kennis van de regelingen. Ze zijn onder meer werkzaam bij
gemeenten, universiteiten, het Nibud en het SCP of brengen ervaringen mee uit de praktijk.
De leden nemen zitting op persoonlijke titel.
De samenstelling is als volgt:


Dhr. prof. dr. Godfried Engbersen (voorzitter) prof.dr. (Godfried) GBM Engbersen | Erasmus
University Rotterdam (eur.nl)



Mevr. Ester Barendregt MSc Ester Barendregt - Rabobank



Mevr. Amma Asante MA Amma Asante (politica) - Wikipedia



Dhr. mr. Soler Berk Soler Berk - Adviseur Innovatie en ondernemerschap - Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ) | LinkedIn



Mevr. drs. Alexandra Bartelds Alexandra Bartelds | Divosa



Dhr. prof. dr. Koen Caminada Koen Caminada - Leiden University (universiteitleiden.nl)



Mevr. dr. Nadja Jungmann Nadja Jungmann | Lector | Hogeschool Utrecht (hu.nl)



Dhr. drs. Peter Klaassen Peter Klaassen | Divosa



Mevr. drs. Marjolijn Olde Monnikhof Marjolijn Olde Monnikhof | Studiegroep Interbestuurlijke en
Financiële Verhoudingen | Overheid van nu



Mevr. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal Willemijn Roozendaal - Prof.mr.dr. - Vrije Universiteit
Amsterdam (VU Amsterdam) | LinkedIn



Dhr. dr. Arjan Vliegenthart Arjan Vliegenthart - Nibud
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07. Ambtenaren Sittard-Geleen ervaren zelf hoe het is voor mensen
met een beperking: ‘Hier hebben we nooit bij stilgestaan’
Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 11-07-2022)

De trappen bij de Begijnenhofwal in hartje Sittard vormen een eerste obstakel.
© Afbeelding: Annemiek Mommers

Om te ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden of met een blindenstok te lopen,
volgen medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen de komende maanden een
parcours door Sittard. „Auto’s moeten stoppen als je je stok recht vooruit houdt, maar
dat doen ze niet altijd.”
Vlak na de aftrap doet het eerste obstakel zich al voor. Bij trappen aan de achterkant van de
Begijnenhofwal dreigen rolstoelen te kantelen en slippen steeds weg. „Er is hier maar één
optie: omrijden”, zegt onze begeleider, die door een dwarslaesie in een rolstoel zit. „Het is
misleidend dat deze treden inkepingen hebben. Het is alsof je er makkelijk op kunt rijden,
maar ze zijn te smal.” Dan maar via een omweg naar de winkelstraten.
Lees ook: Rolstoelvaardigheidstraining voor mensen uit Midden-Limburg, Westelijke
Mijnstreek en Parkstad
Ondergaan
Tijdens een ervaringsparcours leren medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen - van
projectleiders openbare ruimte, stedenbouwkundigen tot verkeerskundig ontwerpers - hoe
het is om in een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets te rijden.
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„We kunnen lang praten over wat er voor mensen met een beperking beter kan in onze
openbare ruimte”, zegt Bram Vaessen, coördinator lokale inclusie agenda. „Door het zelf te
ondergaan, leer je uit eigen ervaring hoe we dit kunnen doen.”
Geleidelijnen
We vervolgen onze weg naar het station, waar ervaringsdeskundigen klaar staan met
blindenstokken en brillen met slecht of geen zicht. Eén van hen is Herman Evers, die samen
met ProRail vierhonderd stations toegankelijker maakte voor blinden en slechtzienden.
We beginnen bij het zebrapad met een stok in onze handen en verduisterende bril op.
„Auto’s moeten stoppen als je je stok recht vooruit houdt, maar dat doen ze niet altijd.” Op
goed geluk steken we over en bereiken heelhuids de overkant. We volgen de witte
geleidelijnen. „Vaak worden hier bijvoorbeeld scooters, uithangborden en bloembakken op
gezet”, weet Evers. „Mensen: let erop dat je deze paden vrijhoudt, het bespaart ons een
hoop valpartijen en kapotte stokken.”
Lees ook: Blinde Anny Eggen (63) kan dankzij buddy’s hardlopen: ‘Ik geef me totaal aan
hun over en ik vertrouw ze’
Laadpalen
Eenmaal bij het busstation stuiten we op elektrische laadpalen. Bussen moeten hier recht
voor stoppen om te kunnen opladen. Daardoor staan ze een paar meter af van de al
bestaande instapmarkering voor blinden en slechtzienden. Deze is aangelegd met als regel
dat waar de tegels liggen, de voordeur van de bus begint.
Omdat de bus nu verderop stopt, is het voor blinden en slechtzienden gissen waar zij
moeten instappen. „Nooit bij stilgestaan”, zegt een deelnemer. „Dit zou simpel op te lossen
moeten zijn, door de markeringen een paar meter te verplaatsen. We gaan daar zeker naar
kijken.”
Lees ook: Met tien projecten wil Sittard-Geleen mensen met een beperking bij hun
gemeente betrekken

08. Een op de tien komt niet uit de schulden
Door onze verslaggever (bron: dagblad de Limburger 12-07-2022)

Bijna één op de tien Nederlanders die zich ontworstelen aan schulden, zitten binnen een jaar
weer in de problemen. Dat meldt het Bureau Kredietregistratie (BKR) op basis van de
Schulden Monitor, een rapport dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland.
Tiel
De kans op een betalingsprobleem wordt daarbij aanzienlijk groter als een persoon
meerdere kredieten op zijn naam heeft staan.
Binnen zes maanden na het oplossen van een financieel probleem komt bijna 7 procent
opnieuw in de financiële problemen.
Dat percentage loopt in de jaren erna verder op. Na één jaar heeft dik 9 procent een nieuw
financieel probleem en na vijf jaar is dat opgelopen tot 13 procent.
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Vooral in de eerste zes maanden is het risico op terugval groot, maar ook daarna is het
volgens BKR belangrijk om te blijven monitoren en zo te voorkomen dat iemand nogmaals in
de financiële problemen komt.
Volgens de stichting is er ook veel aanvullend onderzoek beschikbaar naar de terugval na
vier tot vijf jaar na beëindiging van een schuldentraject.
Zo blijkt dat één op de twee personen weer betalingsachterstanden heeft op nieuwe
kredieten na beëindiging van de schuldsanering. Bij schuldregelingen betrof dat één op de
drie personen.
Dit onderstreept volgens bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van BKR het belang dat
informatie over kredietgegevens en betaalgedrag minimaal vijf jaar beschikbaar is.
De kans op betalingsproblemen neemt ook toe bij een groter aantal kredieten. Nederlanders
met één krediet hebben een kans van 0,6 procent om een betalingsprobleem te krijgen. Bij
mensen met vier contracten is de kans op betalingsproblemen al 2,25 procent en met vijf
contracten loopt dat op tot bijna 3 procent.

09. Lector Zuyd hekelt het ideaalbeeld van fulltime werken: ‘Als
iemand drie dagen werkt, wil dat niet zeggen dat die andere dagen
verspilde tijd zijn’
Door Monique Evers (bron: dagblad de Limburger 12-07-2022)

© Afbeelding: Marco Jeurissen
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We hebben een enorm tekort op de arbeidsmarkt dus moet iedereen aan het werk,
want dat is goed voor ons allemaal. Hoezo, vraagt Sabrina Keinemans, lector aan Zuyd
Hogeschool, zich af. „Betaald werk ontwricht juist onze samenleving.”
Ze gaat er met gestrekt been in. Spreekt heel bewust over ‘ontwrichting van de samenleving’
als het om betaald werk gaat. Zo wil Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie aan Zuyd
Hogeschool, een maatschappelijk debat op gang brengen. „Want als je alleen maar praat
over de voordelen van betaald werk, dan negeer je de andere helft van het verhaal.”
We leven in onze maatschappij met de opvatting dat werk belangrijk is, constateert
Keinemans. „Het geeft je bestaanszekerheid, een dak boven je hoofd en brood op de plank.
Verder is werken goed voor je gezondheid en je welzijn, het zorgt voor structuur en
zelfontplooiing. Hartstikke mooi. En ten slotte krijg je via je werk sociale contacten en ook
nog veel waardering vanwege je bijdrage aan de samenleving.”
Flexwerkers
Maar wie goed kijkt, zegt ze, ziet dat dit mooie plaatje lang niet voor iedereen geldt. „Het
hebben van een betaalde baan garandeert allang niet meer voor iedereen
bestaanszekerheid. Het aantal werkende armen in Nederland groeit. Dat zagen we voorheen
alleen in Amerika. Het inkomen is niet meer genoeg om alle kosten te betalen. Bovendien is
het werk onzeker, er zijn periodes dat deze mensen helemaal geen baan hebben. Nu is er
toevallig veel vraag naar personeel, maar een recessie is al aangekondigd”, zegt de lector.
„Een andere oorzaak van die onzekerheid is het grote aantal flexwerkers. Daarnaast zijn de
lonen de laatste jaren niet meegestegen met de economische groei. Op papier zijn we heel
welvarend, maar mensen aan de onderkant van de samenleving merken daar weinig van. Zij
zitten in de laagste loonschalen. Je kunt dus wel tegen hen zeggen dat ze meer moeten
gaan werken, maar dat levert hun niet zoveel op.”
Lees ook: Het voordeel van een recessie? Die haalt de druk van de arbeidsmarkt
Dat werken goed is voor je gezondheid en welzijn, betwist Keinemans ook. „Werken kan
zelfs gewoon schadelijk en ongezond zijn. Denk aan mensen die werken met schadelijke
stoffen zoals het grondpersoneel tussen de kerosine van de vliegtuigen op Schiphol. En wat
dacht je van de arbeidsomstandigheden bij onze pakket- en maaltijdbezorgers? Hoezo leidt
werk tot zelfontplooiing? Als ik kijk naar de tegelzetter die bij mij tegels van één bij één meter
legt omdat ik dat toevallig mooi vind, dan is dat echt geen zelfontplooiing, die man gaat daar
op den duur fysiek kapot aan. Dan is hij blij dat hij op een gegeven moment kan stoppen met
werken.”
Ook ziet Keinemans dat steeds meer mensen stuklopen op de hoge werkdruk. „Ook hoger
opgeleiden. Ziekteverzuim en burn-out zijn vaak een gevolg van de zware
arbeidsomstandigheden.” Het beeld dat werken goed voor je is, noemt ze veel te rooskleurig.
Thuiszorg
Dan is er nog de sociale kant van werken. Zeker, wie een baan heeft, heeft meestal
collega’s. En je krijgt toch ook waardering omdat je iets bijdraagt aan de samenleving? Dat
valt in de praktijk tegen, stelt de lector. „De waardering voor je werk houdt steeds minder
verband met het soort werk dat je doet. Er zijn allerlei sectoren die we allemaal heel
belangrijk vinden, de zorg, de afvalbedrijven. Maar het salaris en het maatschappelijk
aanzien van die thuiszorgmedewerkers en die vuilnisophalers is wel heel laag. Dan heb ik
het nog niet over onbetaald werk. Als ik zorg voor mijn moeder, dan is dat maatschappelijk
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gezien natuurlijk net zo belangrijk als wat de zorgmedewerkers doen. Toch waardeert de
samenleving dat veel minder.”
En dan zijn er nog de ‘bullshitbanen’. „Dat zeggen de mensen zelf hè. Dat zijn vaak
kantoorbanen waarbij ze zich afvragen: is ons werk nou zo noodzakelijk? Wat is eigenlijk de
maatschappelijke meerwaarde? Maar zo’n baan heeft wel meer aanzien, want je gaat in je
nette kleren naar kantoor en verdient vaak een beter salaris.”
Het stoort Sabrina Keinemans dat er in de discussie over de krappe arbeidsmarkt vooral
naar de personeelskant gekeken wordt. „We vergrijzen en dus moeten we langer
doorwerken. Of er zijn te veel, voornamelijk vrouwen, die parttime werken. Die zouden meer
uren moeten draaien. Maar dat alleen lost het probleem niet op. Je zou juist ook naar de
werkgevers moeten kijken. En de rol van de politiek en de overheid.”
Tweedeling
Een oplossing heeft ze ook niet, erkent ze. Keinemans ziet graag een debat over de vraag of
we moeten inzetten op economische groei of juist op sectoren die meer maatschappelijke
waarde hebben. Dinsdag trapte ze af met de Pijlerlezing, een initiatief van Burgerkracht
Limburg. Zijn we niet economische relevantie aan het verwarren met maatschappelijke
relevantie? Daar moet de discussie volgens haar over gaan. „Waarom is werk pas werk als
je ervoor betaald krijgt?” Ze denkt aan parttimers die vaak op scholen, bij sportverenigingen
of als mantelzorger werken, maar daarvoor niet betaald krijgen. „Als iemand drie dagen
werkt, wil dat niet zeggen dat die andere vier dagen verspilde tijd zijn.”
Als de problemen rondom bestaanszekerheid, gezondheid en sociale waardering van werk
niet worden opgelost, dan krijg je volgens lector Keinemans een groep mensen die zich
structureel aan de kant gezet voelt en misschien ook wel daadwerkelijk wordt. „Nu is het
motto op de arbeidsmarkt: heb je een betaalde baan, dan hoor je erbij. Anders tel je niet
mee. Als we hier niet wat aan gaan doen, krijg je een enorme tweedeling in de maatschappij.
Dat bedoel ik met ontwrichting. Daarover moet het debat gaan. En daarom moest ik er even
met gestrekt been in.”

10. De Participatiewet: bewegen naar een nieuwe balans
Joost van Gemeren (bron: Sociaal Web 13-07-2022)

Minister Schouten wil de balans in de Participatiewet herstellen, zo blijkt uit haar brief aan de
Tweede Kamer op 21 juni. De brief volgt na de beleidsanalyse van haar ministerie, die ingaat
op knelpunten in de huidige Participatiewet en mogelijke oplossingsrichtingen. In dit artikel
bespreek ik deze actuele ontwikkelingen en wat ze betekenen voor gemeenten, nu én in de
toekomst.

Pagina 18 van 41

De knelpunten
Uit de beleidsanalyse Participatiewet in balans blijkt dat de Participatiewet inderdaad op
sommige punten knelt, of zelfs in disbalans is. Dit komt voor een groot deel door
beleidskeuzes uit het verleden. Die zijn op zichzelf verklaarbaar en logisch, maar pakten bij
elkaar niet altijd even goed uit. Het ministerie identificeert een zevental knelpunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de regels van de bijstand zijn complex;
de inkomstenverrekening binnen de bijstand is strikt;
de nadruk op betaald werk is groot, ook voor wie dit niet haalbaar is;
er zijn belemmeringen voor het aanvaarden van betaald werk;
de wet stelt veeleisende verplichtingen;
de handhaving is strikt;
de mogelijkheden tot maatwerk staan onder druk.

Het ministerie stelt wel dat “in het overgrote deel van de gevallen zaken goed lopen bij de
verstrekking van bijstandsuitkeringen” (p.22). Deze belangrijke nuance valt in het politieke
debat doorgaans weg. Ook in de Kamerbrief kom ik deze notie niet tegen. De minister neemt
in de brief wel de waarschuwing van ambtenaren over om “niet het kind met het badwater
weg te gooien”.
Het beleidsplan
De minister zet in op twee ‘sporen’, naast de acties die de minister eerder al in gang zette.
Een bestaande actie is bijvoorbeeld schrappen van de kostendelersnorm voor
jongvolwassenen: uit onderzoek van Significant APE bleek dat de kostendelersnorm leidt tot
dakloosheid onder jongeren. Aanvullend zet de minister in op Spoor 1: maatregelen op korte
termijn. Dat wil zeggen: niet voor 2024, omdat de minister eerst de uitvoeringstechnische,
financiële en juridische implicaties wil uitdenken.
Spoor 2 vereist een (nog) langere adem: een bredere stelselherziening van de sociale
zekerheid, in lijn met andere acties naar aanleiding van onder meer de toeslagenaffaire. In
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brede zin gaat het dan om het voorkomen van schrijnende situaties, meer oog hebben voor
de situatie van de burger en herstel van vertrouwen. Eerder syntheseonderzoek wees erop
dat het bieden van maatwerk een belangrijke manier is om dit te bewerkstelligen, en om een
zogenoemde ‘responsieve overheid’ te worden.
Het verhulde appel voor meer maatwerk
Uit de Kamerbrief destilleer ik een verhuld appel van de minister op gemeenten. De minister
schrijft dat gemeenten voor het toepassen van maatwerk de wet soms als te beperkend
“ervaren” of “voelen”. De bewoording suggereert dat de minister die mening niet in alle
gevallen deelt. Zo biedt de Participatiewet wel degelijk enige ruimte voor maatwerk (in artikel
18 lid 1) en er bestaan uitzonderingsgronden, aldus een expertgroep van juristen. De vinger
van de minister lijkt te wijzen naar gemeenten die hier weinig gebruik van maken.
Daartegenover wijzen de gemeenten zelf vaak naar ‘Den Haag’ omdat maatwerk niet
mogelijk zou zijn.
De gemeenten hebben een punt, want de rechter haalt doorgaans een streep door
individuele toepassing van de bijstand. Uitzonderingen op de regels mogen wettelijk gezien
enkel bij “dringende” tot “zeer dringende redenen”. Bovendien sluit maatwerk niet altijd aan
bij de principes en wetsartikelen van de Participatiewet.
En toch is het óók terecht dat de minister een appel doet op gemeenten om meer maatwerk
te verlenen. Een reden is dat de rechter vooral wordt ingeschakeld wanneer de sociale
dienst of gemeente oordeelt in het financiële nadeel van de burger. Rechtsgang is minder
aan de orde als maatwerk in het voordeel van de burger is. En dat is precies waar de
minister op doelt: meer menselijke maat in het tegengaan van schrijnende situaties.
Blijkbaar ervaren gemeenten toch terughoudendheid bij het bewust ruimhartig toepassen van
maatwerk. Dat is verklaarbaar, want in het huidige stelsel van sociale zekerheid spelen
rechtmatigheid en rechtsgelijkheid een dominante rol, geredeneerd vanuit de letter der wet
en uitvoeringsvoorschriften. En dat is precies de angel van de hele discussie: maatwerk botst
met rechtsgelijkheid, rechtmatigheid en voorspelbaarheid.
Naar een nieuw paradigma
Die afruil is in de kern een clash van mensbeelden. Volgens het rapport van SZW domineert
in de Participatiewet het mensbeeld van de rationele en calculerende burger. Als dit
mensbeeld klopt, is een toepassing van strikte en gelijke regels passender dan wanneer we
uitgaan van de moderne opvatting dat mensen verschillen in denk- en doenvermogen
(bron: WRR). In dat laatste geval ligt maatwerk voor de hulpbehoevende, afhankelijke burger
meer in de rede. Dat betekent een verschuiving van rechtsgelijkheid en rechtmatigheid naar
(meer) maatwerk. En dat betekent ook dat ‘we’ vinden dat de overheid burgers verschillend
mag behandelen, zolang de overheid dit op inhoudelijke gronden kan uitleggen.
Gemeenten doen er goed aan om de maatwerktrend ook in hun eigen beleid en uitvoering te
erkennen, en er alvast ervaring mee op te doen. Het duurt immers een tijd voordat
gemeenteprocedures zijn aangepast en ingesleten werkwijzen en patronen zijn losgelaten.
Berust niet in onmogelijkheden in de huidige werkwijze, maar gebruik de ruimte die de wet al
biedt en steeds meer zal bieden.
Het is daarbij van groot belang dat gemeenten proactief in gesprek gaan met burgers. Juist
met die burgers die géén of een andere vorm van maatwerk toegekend krijgen dan zij
hadden gehoopt. Het nieuwe paradigma stelt immers hogere eisen aan de communicatie en
uitleg van inhoudelijke keuzes van de gemeente. Dossiervorming, kennisdeling en intervisie
binnen de gemeentelijke uitvoering is daarbij cruciaal, om te voorkomen dat met
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verschillende maten gemeten wordt. Bij slecht onderbouwde of inconsistente keuzes in de
uitvoering, is het risico op een rechtsgang ook in het nieuwe paradigma denkbaar.
Zorgvuldigheid is dus geboden.
Tot slot: ons mensbeeld verandert, en dus verandert de ‘balans’ richting meer menselijke
maat. Net als in het verleden passen we wetgeving en uitvoering aan op het actuele politiekmaatschappelijk gedachtegoed en incidenten die ons collectief aan het denken zetten. Zo
gaat ons mensbeeld binnen het spectrum soms wat op een neer. De regelgeving is na de
voorgenomen aanpassingen dus niet ‘af’. We blijven de balans zoeken en toesnijden op de
actualiteit, zo goed en kwaad als dat gaat. Precies dat is wat een responsieve overheid zou
moeten zijn.
meer informatie over Significant Public

11. Aanleveren van documenten door bijstandsgerechtigden valt
niet onder inlichtingenverplichting van Participatiewet
Bron: Rechtspraak.nl 12-07-2022

De gemeente Apeldoorn heeft de bijstandsuitkering van een inwoner van die gemeente
ingetrokken en teruggevorderd over zeven maanden en een boete opgelegd omdat deze
inwoner de inlichtingenverplichting zou hebben geschonden. De inwoner had namelijk onder
meer niet voldaan aan het verzoek van de gemeente om bankafschriften aan te leveren. De
Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat het aanleveren van documenten niet onder
de inlichtingenverplichting valt. Omdat de inwoner deze verplichting niet heeft geschonden,
hoeft hij de bijstandsuitkering niet terug te betalen en geen boete te betalen.

Inlichtingenverplichting
De inlichtingenverplichting is neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet.
Daarin staat dat alle bijstandsgerechtigden mededeling moeten doen ‘van alle feiten en
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omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstand’. De CRvB oordeelt nu voor de
eerste keer dat het aanleveren van documenten níet valt onder de inlichtingenverplichting.
Wetshistorie
De CRvB motiveert dit oordeel door te wijzen op een wetswijziging die in het verleden heeft
plaatsgevonden. Vóór die wetswijziging viel het aanleveren van documenten nog wel onder
de inlichtingenverplichting, daarna niet meer. Verdere steun voor dit oordeel vindt de CRvB
in een aantal andere bepalingen van de Participatiewet, waarin onderscheid is gemaakt
tussen ‘van belang zijnde gegevens’ (feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn
op de bijstand) en ‘(gevorderde) bewijsstukken’ (documenten). De bijstandsgerechtigde is op
grond van zijn medewerkingsverplichting, zoals bepaald in artikel 17, tweede lid, van de
Participatiewet, wel verplicht om de documenten die noodzakelijk zijn om het recht op
bijstand te controleren, aan te leveren.
Beslissing
Met alleen het niet aanleveren van bewijsstukken is geen sprake van schending van de
inlichtingenverplichting. De bijstandsuitkering kan dan niet meer om die reden worden
ingetrokken. Ook kan dan geen boete worden opgelegd. Dat kan namelijk alleen als de
inlichtingenverplichting is geschonden, niet als de medewerkingsverplichting is geschonden.
In dit geval hoeft de inwoner uit Apeldoorn de bijstandsuitkering die hij had ontvangen niet
terug te betalen. En omdat hij de inlichtingenverplichting niet heeft geschonden, hoeft hij ook
geen boete te betalen.
Dus, iemand die bijstand ontvangt is wel verplicht om zijn medewerking te verlenen aan een
onderzoek dat wordt verricht door de gemeente. Als iemand geen documenten aanlevert,
terwijl daar wel om is gevraagd, dan is die medewerkingsverplichting geschonden en kan
een bijstandsuitkering in beginsel worden stopgezet. Dit kan mogelijk aanleiding zijn voor
onderzoek naar bijstand die in het verleden is verstrekt. Het college heeft diverse
mogelijkheden om zo'n onderzoek te doen.

12. Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en
schulden
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12-07-2022

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de
dagelijkse zorg om rond te komen groot, door onvoldoende of onzekere inkomsten of
doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress,
gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte en zet kinderen langdurig op
achterstand, vaak van generatie op generatie. Het kabinet wil deze vicieuze cirkel
doorbreken en met een brede, meerjarige aanpak geldzorgen beter voorkomen, het aantal
mensen in armoede en schulden substantieel terugdringen en de bestaanszekerheid van alle
Nederlanders versterken.

Pagina 22 van 41

De aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden van het kabinet bestaat uit een groot aantal
acties, initiatieven en maatregelen op diverse terreinen. Hierbij wordt ook aangesloten bij
andere kabinetsprogramma’s, zoals het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid
(VRO) en de Gelijke Kansen Alliantie (OCW). Het kabinet trekt bij de uitvoering samen op
met gemeenten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, uitvoeringsorganisaties, de
wetenschap en ervaringsdeskundigen. Met als concrete doelen een halvering - ten opzichte
van 2015 - van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025, en een halvering van
het aantal mensen in armoede en het aantal huishoudens met problematische schulden in
2030.
Minister Carola Schouten: ‘De doelen zijn ambitieus. Tegelijkertijd is de realiteit weerbarstig
en dreigt nu juist een grotere groep huishoudens in de financiële problemen te raken door de
hoge prijzen van energie en boodschappen. Het kabinet zet vol in op maatregelen om de
gevolgen te beperken en zoekt verder naar oplossingen. Toch moeten we ook verder kijken
en ervoor zorgen dat het aantal mensen in armoede en met problematische schulden
structureel afneemt op termijn. Deze plannen vormen hiervoor het startpunt.’
Werken meer lonend, meer aandacht voor financiële educatie
Als onderdeel van de aanpak verhoogt het kabinet het minimumloon en verruimt het de
bijverdiengrenzen in de bijstand, zodat werken meer gaat lonen. Mensen met een uitkering
krijgen extra hulp bij het vinden van werk. Iedere vier jaar bekijkt het kabinet of het sociaal
minimum toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. We maken
financiële regelingen en voorzieningen eenvoudiger en toegankelijker, zodat ze beter worden
benut. De overheid gaat mensen die recht hebben op regelingen hier zoveel mogelijk actief
op wijzen. Er komt meer aandacht voor financiële educatie van kinderen en jongeren en het
voorkomen van geldzorgen bij levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of 18 jaar worden.
Kindvoorzieningen voor gezinnen met een minimuminkomen, zoals sport- of muziekles,
breiden we uit met activiteiten en stage- of traineeplekken waarmee kinderen hun
vaardigheden en zelfvertrouwen kunnen versterken.
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Armoede blijft vaak verborgen, bijvoorbeeld uit schaamte. Het kabinet wil onder meer door
een bredere inzet van brugfunctionarissen op scholen armoede beter signaleren. Zij bieden
een luisterend oor aan ouders en staan in directe verbinding met zowel de school als
hulpverleners in de wijk. In meer gemeenten komen lokale allianties tussen publieke en
private partijen om armoede in gezinnen tegen te gaan. Het kabinet neemt ook maatregelen
om de toegang tot mondzorg voor minima te verbeteren en wil bereiken dat meer kinderen
naar de tandarts gaan in wijken waar het tandartsbezoek laag is.
Schulden op pauze, betere hulp voor ondernemers
Mensen worstelen vaak langdurig met schulden. Dit beperkt hen in het dagelijkse leven. Het
kabinet wil snellere en effectievere schuldhulpverlening, met meer saneringskredieten,
waarbij de gemeente de schulden van andere schuldeisers overneemt, de mogelijkheid om
schulden te pauzeren en betere schuldhulp voor zelfstandig ondernemers. Gemeenten
krijgen hier extra middelen voor. Er komt zoveel mogelijk één loket voor overheidsincasso,
zodat mensen met meerdere schulden met één gerechtsdeurwaarder te maken hebben en
één gezamenlijke betalingsregeling kunnen treffen. Het kabinet stelt ook extra geld
beschikbaar aan gemeenten voor de vroegsignalering van schulden. Zij kunnen dan beter
hulp bieden aan inwoners om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen.
In twintig kwetsbare wijken investeert het kabinet in innovatieve armoede- en
schuldenaanpakken. Het gaat bijvoorbeeld om projecten waarbij private bedrijven sociale
investeringen doen (social impact bonds) en hulpverleners mogen afwijken van de regels
wanneer sprake is van stapeling van problematiek. Opgedane kennis en ervaringen
gebruiken we om deze aanpakken in meer wijken te starten.
Een overheid die werkt voor mensen
Het kabinet werkt met de geschetste integrale aanpak toe naar een overheid die
laagdrempelige hulp biedt, naast mensen staat en hen vertrouwen geeft. Te lang is
uitgegaan van de gedachte dat mensen de regels begrijpen en dus volgen. Terwijl regels en
regelingen vaak complex zijn en een fout snel is gemaakt, met soms hoge terugvorderingen
en boetes tot gevolg. Dat heeft het vertrouwen in de overheid geschaad. Het kabinet wil
ervoor zorgen dat mensen die in de knel zitten zich gezien en gehoord voelen, weten waar
ze terecht kunnen en goede ondersteuning krijgen, zodat zij weer verder kunnen met hun
leven.
Minister Carola Schouten: ‘Als mensen de eindjes niet aan elkaar weten te knopen, dan
bemoeilijkt dat ze in het volwaardig meedoen aan onze maatschappij. Dat gaat ons allemaal
aan. Armoede en schulden kan echt iedereen overkomen. Nederland zou een samenleving
moeten zijn waarin niemand aan de kant staat. Waarin we naar elkaar omzien en oog
hebben voor de problemen van de ander.’

Pagina 24 van 41

13. Nieuwe aanpak voor armoede en schulden (aanvulling op 12.)
DOOR NIOBE MOEN (BRON: GEMEENTE.NU)

Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen komt met een
nieuwe overkoepelende aanpak voor armoede en schulden. Steeds meer mensen
raken namelijk in de problemen. Haar aanpak bevat 47 actiepunten. Gemeenten spelen
een belangrijke rol in de uitvoering.
Hoge energieprijzen en inflatie, een krappe woningmarkt; de groep mensen die het hoofd
niet meer boven water kan houden wordt steeds groter. Dat zorgt vervolgens voor nog meer
problemen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en sociaal isolement en zet
kinderen langdurig op achterstand. Verschillende organisaties, zoals de
koepel Voedselbanken Nederland, Nibud, Stichting Armoedefonds trokken hierover al aan de
bel. Inmiddels zijn er al verschillende maatregelen getroffen, zoals de energietoeslag en hulp
bij energiebesparing voor kwetsbare huishoudens.
Bestaanszekerheid versterken
Het kabinet wil de vicieuze cirkel doorbreken met een brede, meerjarige aanpak Geldzorgen,
Armoede en Schulden. Deze aanpak moet geldzorgen beter voorkomen, het aantal mensen
in armoede en schulden substantieel terugdringen en de bestaanszekerheid van alle
Nederlanders versterken. Hiervoor zijn een groot aantal acties, initiatieven en maatregelen
op verschillende terreinen op een rij gezet. Het nieuwe plan is de opvolger van de Brede
Schuldenaanpak.
Plan met maatregelen
In het plan staan 47 maatregelen. Het kabinet trekt bij de uitvoering samen op met
gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit zijn enkele maatregelen uit het plan:


Het minimumloon gaat omhoog en verruimt de bijverdiengrenzen in de bijstand, zodat
werken meer gaat lonen.
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Mensen met een uitkering krijgen extra hulp bij het vinden van werk.
Er komt zoveel mogelijk één loket voor overheidsincasso, zodat mensen met meerdere
schulden met één gerechtsdeurwaarder te maken hebben en een gezamenlijke
betalingsregeling kunnen treffen.
Er komt meer aandacht voor financiële educatie van kinderen en jongeren en het
voorkomen van geldzorgen, zoals bij een scheiding of als zij 18 jaar worden.
Financiële regelingen en voorzieningen worden eenvoudiger en toegankelijker, zodat
ze beter worden benut. De overheid gaat mensen die recht hebben op regelingen hier
zoveel mogelijk actief op wijzen.
Er komen experimenten met vroegsignalering voor aanvullende signalen.
Op scholen komen er brugfunctionarissen die armoede beter signaleren.

Rol voor gemeenten
Gemeenten spelen bij veel van de maatregelen een belangrijke rol. ’Gelet op de bijzondere
rol die gemeenten hebben bij het dichterbij brengen van de doelstellingen, zijn het kabinet,
de VNG en Divosa voornemens om lange termijnafspraken te maken over het gezamenlijk
streven naar het borgen van bestaanszekerheid. De komende periode vindt overleg plaats
over de reikwijdte van de afspraken en het proces daar naartoe.’
Gemeentelijke acties
Voor gemeenten staan er veel verschillende zaken op de lijst die in de factsheet met
acties precies worden benoemd. Zo komen er onder andere in meer gemeenten lokale
allianties tussen publieke en private partijen om armoede in gezinnen tegen te gaan. Er komt
ook een waarborgfonds voor het aanbieden van saneringskredieten, ook voor jongeren en
zelfstandigen. Gemeenten kunnen hierdoor de schulden van andere schuldeisers
overnemen.
Daarnaast is er de ambitie voor het vereenvoudigen en vaker gebruiken van de
schuldpauzeknop, zodat mensen die dat nodig hebben uitstel van betaling krijgen. In overleg
met gemeenten worden extra middelen beschikbaar gemaakt om schuldhulpverlening aan
zelfstandigen te verbeteren. Het kabinet stelt ook extra geld beschikbaar aan gemeenten
voor de vroegsignalering van schulden. Zij kunnen dan beter hulp bieden aan inwoners om
te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen.
Investering in kwetsbare wijken
In twintig kwetsbare wijken investeert het kabinet in innovatieve armoede- en
schuldenaanpakken. Het gaat bijvoorbeeld om projecten waarbij private bedrijven sociale
investeringen doen (social impact bonds) en hulpverleners mogen afwijken van de regels
wanneer sprake is van stapeling van problematiek. Opgedane kennis en ervaringen wordt
gebruikt om aanpakken in meer wijken te starten.
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14. Nicolle Bisschoff nieuwe griffier Sittard-Geleen
De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft dinsdagavond 12 juli Nicolle Bisschoff
benoemd tot griffier van Sittard-Geleen. Ze volgt Jouke Vis op, die begin dit jaar met
pensioen is gegaan.
Nicolle Bisschoff (53) is nu plaatsvervangend griffier en adviseur van de gemeenteraad in
Sittard-Geleen. Sinds het vertrek van Jouke Vis was ze al de interim-griffier.
Na haar studie Nederlands recht aan de universiteit in Maastricht startte haar ambtelijke
loopbaan bij de voormalige gemeente Geleen (senior medewerker). Via de gemeente
Nederweert (hoofd algemene- en burgerzaken), de gemeente Beek (kabinetschef) en de
toenmalige gemeente Maasbracht (hoofd juridische zaken) kwam ze in 2004 bij de gemeente
Sittard-Geleen in dienst. Als plaatsvervangend griffier was ze onder meer betrokken bij de
referendumcommissie, de raadsagendacommissie en de vertrouwenscommissie. Ook was
ze jarenlang secretaris van de rekenkamercommissie.
Nicolle Bisschoff woont in Schimmert, is gehuwd en heeft twee kinderen.


Dit bericht is verzonden als perbericht op woensdag 13 juli 2022.

15. Waarom studenten niet mogen worden uitgesloten van de
energietoeslag
Willy Heesen (bron: Sociaal Web 14-07-2022)

Vanwege de stijgende energielasten kunnen huishoudens met een laag inkomen
compensatie krijgen van hun gemeente. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen) meent echter dat studenten mogen worden uitgesloten van deze
energietoeslag. Maar dat is juridisch gezien helemaal niet mogelijk. In dit artikel leg ik uit hoe
dat zit.

Pagina 27 van 41
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt in een
recente Kamerbrief over de voortgang van de energietoeslag (23 juni 2022) het volgende:
“Om de uitvoering zoveel mogelijk te uniformeren heb ik in samenspraak met de VNG een
richtlijn opgesteld waar gemeenten gebruik van kunnen maken. In deze richtlijn wordt
gemeenten geadviseerd om studenten de toeslag niet via de categoriale bijzondere bijstand
toe te kennen. Daarmee is niet gezegd dat er geen nood onder studenten bestaat of dat
deze nood niet serieus genomen wordt. De woonsituatie van studenten is echter heel divers
ook voor wat betreft de energiekosten:



Ongeveer de helft van de studenten woont nog thuis bij de ouders en heeft dus geen
eigen energierekening;
Voor een aanzienlijk deel gaat het bij uitwonende studenten om kamerbewoners, met
een huurprijs inclusief energiekosten;

Vanwege deze diversiteit in woonsituatie is voor studenten de individuele bijzondere bijstand
een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand. Studentenhuishoudens die
in ernstige financiële nood dreigen te raken kunnen een aanvraag voor bijzondere bijstand
indienen bij de gemeente die deze aanvraag zal toetsen aan het gemeentelijk beleid voor de
energietoeslag en de voor de individuele bijzondere bijstand geldende regels. Daarmee komt
deze ondersteuning terecht bij studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.”
Om verschillende redenen klopt deze stelling niet. Om te beginnen wordt het gemeenten
geadviseerd om studenten niet de toeslag via de categoriale bijzondere bijstand (BB) toe te
kennen. Het enkele advies om deze toeslag niet aan studenten toe te kennen, betekent
echter nog niet dat het ook terecht is dat studenten van deze regeling worden uitgesloten.
Daarnaast wekt Schouten de indruk alsof studenten anders zouden wonen dan nietstudenten. Dat is natuurlijk niet het geval. Studenten wonen, net als niet-studenten, bij
ouders, zelfstandig of op kamers. De woonsituatie van studenten kan onderling wel
verschillen, maar verschilt niet ten opzichte van niet-studenten. Ook op deze grond kan een
uitsluiting van studenten niet worden gerechtvaardigd.
Verder wordt gesteld dat vanwege deze diversiteit in woonsituatie van studenten, de
meerkosten moeilijk kunnen worden vastgesteld. Dat is allereerst al opmerkelijk. Dat zou dan
ook moeten gelden voor niet-studenten die vergelijkbaar wonen. Bovendien geldt juist voor
de uitvoering van de energietoeslag dat de meerkosten helemaal niet aangetoond, en dus
ook niet vastgesteld hoeven te worden.
Ook het aanbieden van een alternatief, te weten een beroep op de individuele BB, maakt niet
dat het wel gerechtvaardigd is om studenten uit te sluiten van de energietoeslag. Daar komt
bij dat de individuele BB ongunstiger kan zijn dan de energietoeslag. Bijvoorbeeld omdat de
meerkosten minder dan 1.300 euro zijn, of omdat de student bijvoorbeeld 20.000 euro aan
spaargeld heeft en het vermogen bij de energietoeslag niet meetelt.
Formeel is de verwijzing naar de individuele BB evenmin terecht. Om daarvoor in
aanmerking te komen, moet er volgens artikel 35 lid 1 van de Participatiewet (PW) sprake
zijn van “uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het
bestaan”. Het enkel stijgen van algemene kosten, zoals in casu het geval, leidt niet tot
bijzondere omstandigheden in het individuele geval. Deze stijging geldt immers voor
iedereen. Dit betekent dat voor de prijsstijging van de energielasten geen afdwingbaar recht
op individuele BB bestaat.
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Als de minister stelt dat studenten voor de stijging van de energielasten een beroep op de
individuele BB kunnen doen, dan is dat alleen mogelijk als de meerkosten wel voortvloeien
uit bijzondere omstandigheden. In dat geval geldt dat ook voor anderen, en ontstaat er voor
alle extra kosten een afdwingbaar recht op BB.
Stel dat de energienota stijgt van 200 naar 400 euro per maand. Op jaarbasis bedragen de
meerkosten dan 2400 euro. Als dit in de gemeente bij 2.000 inwoners met een inkomen tot
bijvoorbeeld 120 procent van het sociaal minimum het geval is, dan kost dit de gemeente 4,8
miljoen euro. En als dit bij een grotere gemeente bij 10.000 inwoners het geval is, dan kost
dit 24 miljoen euro. Deze kosten komen dan volledig voor rekening van de gemeente en
worden (nog) niet gedekt door het Rijk.
Er bestaat, kortom, ten aanzien van studenten geen gerechtvaardigde uitsluitingsgrond voor
de energietoeslag. Het aanbod om een beroep te doen op de individuele BB maakt dat niet
anders. Dat betekent dat iedere afwijzing op die grond in strijd is met artikel 14 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 1 van Protocol nr. 12 bij
het EVRM. Dit beleid is simpelweg juridisch onhoudbaar. Hoog tijd dat minister Schouten
hier een streep door trekt.

16. Corporaties zien na jaren van daling huurachterstanden weer
toenemen
Bron: ANP 19-07-2022

© Afbeelding: ANP
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Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker
huurachterstanden.
Bij vier op de tien corporaties is dit het geval, meldt corporatiekoepel Aedes na een jaarlijkse
enquête onder zijn leden. De helft van de woningcorporaties zegt dat meer huurders om
maatwerk vragen om hun huur te kunnen voldoen, zoals betalingsregelingen.
Daarmee dreigt een jarenlange trend van steeds minder huurachterstanden en
huisuitzettingen omgebogen te worden. Ook vorig jaar nog daalde de totale huurachterstand
naar 205 miljoen euro van 226 miljoen euro een jaar eerder. Die huurachterstand werd
veroorzaakt door zo’n 113.000 huurders. Eind 2020 ging het nog om iets meer dan 150.000
huurders die een betalingsachterstand hadden.
Lees ook: De energietoeslag voor de allerarmsten gaat omhoog, maar meer steun gaat het
kabinet niet geven
Vorig jaar werden 1400 huurders hun huis uit gezet. Dat is meer dan een halvering in drie
jaar tijd, want in 2018 ging het nog om 3000 gevallen per jaar. In bijna 60 procent van de
gevallen is een huurachterstand de oorzaak van uitzetting. Een woningcorporatie kan
huurders ook uitzetten vanwege overlast, drugsbezit of -handel en illegale onderverhuur.
Zorgen
Aedes en de corporaties zeggen zich zorgen te maken over de toename in de eerste
maanden van dit jaar, ook al is die te verklaren met de slechtere economische
omstandigheden, met name de hoge inflatie. Ook zijn ze bang dat de toename in de tweede
helft van het jaar doorzet, maar tegelijkertijd houden ze daar al rekening mee. Een deel van
de corporaties heeft naar eigen zeggen dit jaar al nieuw beleid ontwikkeld om
betalingsproblemen tegen te gaan en een deel is van plan dat ook te doen. De corporaties
bieden bijvoorbeeld budgetcoaches aan. Ook kunnen ze automatische incasso’s tijdelijk
stopzetten.
Afspraken
Bovendien blijven corporaties inzetten op het voorkomen van huurachterstanden door snel
contact op te nemen met huurders. Verder zijn afspraken gemaakt om de huurstijging
beperkt te houden en voor de laagste inkomens de huur zelfs eenmalig te verlagen. Wel stelt
Aedes dat de ontwikkeling van inkomens en prijzen een grotere invloed hebben op
huurachterstanden dan de huurstijging. Het kabinet heeft bij beleid daaromtrent „een grote
verantwoordelijkheid”, stelt de corporatiekoepel.
De Woonbond laat weten zich ook zorgen te maken over de oplopende huurachterstanden.
Directeur Zeno Winkels hekelt daarom de plannen van minister Hugo de Jonge van
Volkshuisvesting om de huursubsidie op de schop te nemen. „Huurders korten op de
huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors
zien oplopen, is een heel slecht idee.”
https://aedes.nl/media/document/corporatiemonitor-huurachterstand-en-huisuitzettingen-2022
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17. Nieuwe Limburgse rechtbankpresident: ‘Het tekort aan rechters
fiksen we niet in twee jaar’
Door Claire van Dyck (bron: dagblad de Limburger 20-07-2022)

©Afbeelding: Johannes Timmermans

De nieuwe president van de Rechtbank Limburg, Martina Bijker-Veen (55), wil
uitbreiding van laagdrempelige lokale projecten om mensen met schulden en andere
problemen vroegtijdig te helpen. Dat scheelt ook weer rechtszaken.
De rechtbank Limburg is de op één na kleinste rechtbank van het land, maar kan zich qua
zware criminaliteit meten met de Randstad. De landsgrenzen, de drukbevolkte euregio,
drugshandel maar ook demografie – sociaal economische achterstand – spelen daarin al
decennia een rol, zegt Martina Bijker-Veen. Dat laatste vraagt om meer aandacht voor
maatschappelijke rechtspraak, dat voorkomt dat mensen „klem” komen te zitten als gevolg
van een opeenstapeling van problemen.
U wilt initiatieven voor laagdrempelige toegang (videorechtspraak) voor mensen onder
bewind en juridische hulp voor kwetsbare mensen (Huis van het Recht) uitbreiden.
Waarom?
„De maatschappelijke problemen zijn er, en nemen toe. Bij videorechtspraak worden
bewindzaken via een videoverbinding tussen rechtbank en gemeentehuis behandeld. Het
maakt de rechtspraak toegankelijker, zonder extra reiskosten. Een treinkaartje van Venray
naar de rechtbank in Roermond betekent voor mensen met enkele tientjes leefgeld per week
het missen van één of twee maaltijden.
Met maatschappelijke, effectieve rechtspraak leveren wij een bijdrage aan het voorkomen
van verdere opeenstapeling van problemen, maar ook rechtszaken. De ervaring is dat het
lukt. Een relatief kleine moeite met potentieel grote impact. Wij doen mee aan het Huis van
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het Recht, een samenwerkingsverband tussen het juridisch loket, de gemeente Heerlen en
andere instanties. Soms moet een rechter aansluiten om beslissingen te nemen en
duidelijkheid te scheppen. We kunnen snel ter plekke een zitting organiseren. Dat is maar in
twee van de tweehonderd zaken nodig gebleken. In die andere gevallen is samen met de
gemeente en betrokken instanties als de woningcorporatie, schuldhulpverlening of
zorginstelling gezocht naar oplossingen voor problemen van mensen met schulden, huur,
verslaving, familieproblemen, of dreigende huisuitzettingen. Wat je ziet, is dat we door
samenwerking problemen sneller tackelen en voorkomen dat er allemaal losse rechtszaken
worden gevoerd waarvan de beslissingen met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Ik ben met
Maastricht en Roermond in gesprek hierover.
We zijn best trots dat het Schuldenloket, een idee van deze rechtbank, landelijk navolging
krijgt. Mensen worden uit de ellende geholpen en we voorkomen er hopelijk andere
rechtszaken mee. Dat is fantastisch. We zien bij de kantonrechter veel mensen die hun huur
of ziektekostenrekeningen niet betalen. Bij tijdige doorverwijzing naar schuldhulpverlening
kun je nieuwe problemen, zoals huisuitzetting, voor zijn. Bij familie- en jeugdrecht zien we
gescheiden ouders die veel ruzie hebben, bijvoorbeeld door problemen met het betalen van
alimentatie. De kans bestaat dat we ze terugzien bij strafrecht omdat ze toch dat jurkje of
broekje voor de kinderen hebben meegenomen zonder te betalen. In armoede ben je ook
ontvankelijker voor drugshandel en het kweken van hennep. Mensen zitten vaak helemaal
klem. Mensen met veel schulden kunnen zich niet altijd meer rationeel gedragen.”

18. Het is tijd voor een structurele aanpak van de (energie)armoede
Bron: Movisie 15-07-2022
Steeds meer burgers komen in de problemen als gevolg van de inflatie en sterk stijgende
energieprijzen. Naast toenemende energiearmoede dreigt als gevolg van de oorlog in
Oekraïne ook schaarste op andere terreinen. Volgens het Nibud kunnen niet alleen minima
niet meer rondkomen. Ook andere groepen zoals de lagere middeninkomens kunnen hun
rekeningen niet meer betalen. Het is de hoogste tijd voor structurele oplossingen.
Volgens TNO leefde zeven procent van de Nederlanders (ruim een half miljoen
huishoudens) in 2020 al in energiearmoede. TNO verwachtte in 2021 dat dit aantal zou
oplopen naar negen procent van de bevolking.
Het Nibud laat weten dat ze platgebeld worden door mensen met uiteenlopende inkomens
die tussen wal en schip dreigen te raken en geen financiële ruimte hebben om tegenvallers
op te vangen. Naast lage inkomens voor wie de €800,- energiecompensatie niet toereikend
is, betreft het mensen met een iets hoger inkomen, die buiten deze compensatie vallen.
Andere ‘nieuwe groepen’ zijn senioren, flexwerkers, middeninkomens met een flexibel
energiecontract en bedrijven en zzp’ers die niet meer voor de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in aanmerking komen. Wat deze
signalen des te urgenter maakt, is de waarschuwing van de energiebedrijven dat de echte
ellende nog moet beginnen. Tot nu toe verkopen ze namelijk nog energie die relatief
goedkoop werd ingekocht.
Meepraten?
Heb jij ideeën hoe we dit kunnen oplossen, of ben je benieuwd naar de ervaringen van
anderen? Op 22 september organiseren wij van 10.00 - 12.00 uur de gratis online
werksessie - Vanuit ervaringsdeskundig perspectief bezien: Energiearmoede structureel
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oplossen. We gaan aan de slag met creatieve opdrachten om te komen tot sociale
innovaties. En sluiten af met een samenvatting met de oplossingsrichtingen die naar voren
zijn gekomen. En we bepalen samen de stappen voor een vervolg.
Meer informatie en aanmelden

De verkeerde aanpak van armoede
Tim ’S Jongers wijst in zijn column voor de Correspondent op het fenomeen van armoedetaylorisme. Daarbij wordt het grote structurele probleem van armoede opgeknipt in
verschillende behapbare problemen, met elk eigen kenmerken. Bijvoorbeeld
mobiliteitsarmoede, menstruatiearmoede en ook energiearmoede. Armoede wordt daarbij
niet als een collectief maar als een individueel probleem gezien. Energiearmoede kan de
burger zelf oplossen door korter te douchen, de verwarming lager te zetten en een extra trui
aan te doen. Precies zoals de overheid in haar recentste campagne 'Zet ook de knop
om' bepleit. En als de burger het nog niet snapt, kan er een energiecoach langskomen om de
burger te leren hoe hij of zij op de energie kan besparen.
Nu blijkt uit een onderzoek van de Woonbond van begin 2022 dat huurders als reactie op de
stijgende energieprijzen de verwarming allang lager hebben gezet. Van de 1.310
respondenten, blijken er 1.209 al zuinig te leven door de verwarming lager te zetten en die
trui aan te trekken. 930 hebben ook maatregelen genomen als het aanschaffen van
ledlampen en radiatorfolie. De energiecoach slaat nog niet zo aan: daar hebben maar 114
respondenten gebruik van gemaakt.
Uit dit onderzoek komt ook de echte pijnplek naar voren: 51% van de respondenten heeft de
verhuurder gevraagd om de woning te verbeteren. Het gaat daarbij met name om het beter
isoleren van de woning en het vervangen van enkel glas. 86% van de vragers heeft deze
verbetering niet gekregen! En daarbij scoren woningcorporaties, grotere vastgoedbeleggers
en particuliere huisbazen even slecht.
Huurders vormen volgens TNO de grootste categorie (87%) die met energiearmoede te
maken hebben. Maar ook veel kopers wonen in slecht geïsoleerde woningen. Bijna de helft
van de huishoudens woont in huizen die slecht geïsoleerd zijn, en lang niet iedereen heeft de
middelen om zelf te verduurzamen. Ecorys voorspelde in 2019, lang voor de huidige crisis,
dat 1,5 miljoen huishoudens in 2030 met energiearmoede te maken hebben.
Geen financiële buffer
Dat brengt ons terug bij het structurele probleem: teveel Nederlanders hebben geen buffer
om tegenvallers op te vangen. Onverwachte kosten leiden dan al snel tot financiële stress en
betalingsproblemen. Volgens het Nibud had in 2019 38% van de huishoudens moeite om
rond te komen. Een andere indicatie is de bestaansonzekerheid onder werkenden. Ruim een
miljoen werkenden hebben volgens de Rekenkamer geen buffer om tijdelijk of onverwacht
inkomensverlies op te vangen.
De hoge energieprijzen zijn niet het enige probleem dat op ons af komt. In de nabije
toekomst krijgen we naast de energietransitie ook te maken met vergrijzing en stijgende
zorgkosten. Het beleid van de overheid is tot nu toe om dergelijke stijgingen voor een deel
van de bevolking (gedeeltelijk) te compenseren.
Maar deze ad hoc maatregelen zullen steeds minder voldoen. Om te voorkomen dat er bij
elke (economische) tegenvaller weer een nieuw armoedefenomeen opduikt (smartphone-
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armoede, rollator-armoede etc.) is het hoog tijd dat we gaan nadenken over een
systematische aanpak van armoede. De maatregelen die de landelijke armoedecoalitie in
haar brief aan de Tweede Kamer opsomt, vormt naar onze mening een goed startpunt voor
deze discussie.

19. Breed plan om armoede te halveren
Adriaan de Jonge (Bron: Binnenlands Bestuur 13-07-2022)

Tientallen maatregelen moeten ervoor zorgen dat de armoede in Nederland wordt
gehalveerd. Gemeenten hebben daar een ‘bijzondere rol’ in.
Schuldproblemen moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord, en de hulp aan zelfstandig
ondernemers met geldproblemen moet beter. Inwoners moeten vaker worden gewezen op
beschikbare inkomensregelingen en kinderen uit arme gezinnen moeten makkelijker naar de
tandarts kunnen. Dat zijn een aantal van de maatregelen waarmee het kabinet de armoede
in Nederland de komende jaren wil bestrijden.
Halveren
Armoedeminister Carola Schouten (ChristenUnie) presenteerde dinsdag haar plannen om
armoede en schulden in Nederland aan te pakken. Het is een breed pakket van tientallen
maatregelen met grote ambities: het aantal kinderen dat in armoede leeft moet in 2025
gehalveerd zijn (ten opzichte van 2015). Vijf jaar later, in 2030, moet de totale armoede en
schuldenproblematiek gehalveerd zijn.
Iedereen
‘Als mensen de eindjes niet aan elkaar weten te knopen, dan bemoeilijkt dat ze in het
volwaardig meedoen aan onze maatschappij’, licht minister Schouten toe. ‘Dat gaat ons
allemaal aan. Armoede en schulden kan echt iedereen overkomen.’
Minimumloon
Veel van de maatregelen waren al eerder bekendgemaakt. Zo was al in het coalitieakkoord
van het kabinet afgesproken dat het minimumloon en de uitkeringen worden verhoogd.
Onlangs besloot het kabinet om die verhoging versneld door te voeren. Ook werd eerder
deze maand een commissie aangesteld die gaat onderzoeken of het sociaal minimum – de
maatstaf die wordt gebruikt om te beoordelen of mensen genoeg hebben om rond te komen
– nog toereikend is.
Armoede en schulden kan echt iedereen overkomen.
Tandarts
Wat nog niet in het coalitieakkoord stond, is dat minister Schouten mondzorg voor
minimahuishoudens en kinderen beter toegankelijk wil maken. Een van de mogelijkheden die
de minister noemt, is dat de tandarts op school langskomt.
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Zelfstandigen
De minister benadrukt dat gemeenten een 'bijzondere rol' hebben in het terugdringen van
armoede en schulden. Voor een aantal maatregelen krijgen gemeenten dan ook extra
budget. Zo komen er extra middelen om de schuldhulpverlening aan zelfstandig
ondernemers – die niet in elke gemeente even goed is geregeld – op orde te brengen.
Vroegsignalering
Ook krijgen gemeenten geld voor vroegsignalering van schulden. Sinds 2021 zijn gemeenten
verplicht om inwoners met betalingsachterstanden te benaderen met een aanbod voor hulp,
maar vooralsnog kregen ze daarvoor geen extra middelen vanuit het rijk. Minister Schouten
wil dat gemeenten inwoners vaker opbellen of thuis opzoeken, omdat uit onderzoek blijkt dat
dat de meest effectieve manieren zijn om contact te leggen.
Helpende hand
Schouten wil daarnaast het niet-gebruik van ondersteuningsregelingen terugdringen. In
plaats van te verwachten dat burgers zelf om hulp vragen, moet de overheid een helpende
hand toesteken, vindt de minister. Daarom krijgen gemeenten extra budget om contact te
zoeken met inwoners en ze te wijzen op de beschikbare regelingen.
Incasso
Het rijk wil ook haar eigen incassopraktijk verbeteren. Vorderingen bij verschillende
overheidsinstanties – denk aan belastingen, verkeersboetes, terugbetalingen van de
studieschuld of achterstanden op de zorgpremie – moeten zoveel mogelijk bij één loket
terechtkomen. Zo kunnen burgers uiteindelijk één betalingsregeling afsluiten voor
verschillende vorderingen.
Een kentering in kijken, denken en handelen is nodig.
Sanering
Verder wil het kabinet het gebruik van saneringskredieten bevorderen – daarbij koopt een
(gemeentelijke) kredietbank de schulden van een inwoner over, zodat de inwoner alleen nog
afbetalingen aan de kredietbank hoeft te doen. Daarnaast moet de duur van
schuldentrajecten worden verkort door effectieve lokale aanpakken op te schalen naar
landelijk niveau.
Te complex
Minister Schouten is de afgelopen maanden druk geweest met het bieden van hulp aan
mensen die in acute geldnood zijn gekomen door de sterke stijging van de energieprijzen.
De armste huishoudens krijgen een eenmalige energietoeslag van 800 euro (waar later dit
jaar nog 500 euro bovenop komt). Maar de hoge inflatie is zeker niet de enige oorzaak van
armoede, benadrukt Schouten. De sociale zekerheid schiet ook tekort, erkent de minister.
Inkomensregelingen zijn vaak ontoereikend en de voorwaarden en verplichtingen zijn te
complex, waardoor kleine fouten grote financiële gevolgen kunnen hebben.
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Cultuuromslag
Daarom is er een cultuuromslag nodig vanuit de overheid, schrijft Schouten, 'van systemen
naar mensen'. Het uitgangspunt van 'de rationale burger die feilloos alle wet- en regelgeving
kent' is achterhaald. 'Een kentering in kijken, denken en handelen is nodig', aldus de
minister. Dat sluit aan bij de plannen voor de herziening van de bijstand, die Schouten
afgelopen maand bekendmaakte. Ook daarin moeten waarden als vertrouwen en de
menselijk maat centraal staan.

20. Nibud: groeiend aantal huishoudens zit financieel klem
Bron: Nibud 15-07-2022

Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege de gestegen kosten. Voor het
eerst sinds jaren ziet het Nibud dat de huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. Deze stijging
komt bovenop de vaste lasten, die al eerder flink stegen. De druk van deze twee
uitgavenposten op de begroting is dusdanig groot dat huishoudens iedere maand steevast
geld tekortkomen.

Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de
min. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Nibud. Het instituut heeft nieuwe
voorbeeldbegrotingen opgesteld die inzicht geven in de huidige bestedingsmogelijkheden.
Uitgaven gestegen met € 188
Het Nibud verwacht dat momenteel één op de drie huishoudens worstelt met het rond krijgen
van de begroting. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat de totale uitgaven van een
gezin met een inkomen van 2 keer modaal met € 188 zijn gestegen in vergelijking met vorig
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jaar januari. Deze stijging komt vooral door de energiekosten die met € 128 zijn gestegen (bij
gelijkblijvend verbruik). De boodschappen zijn voor dit gezin zo’n € 55 duurder geworden.
Een alleenstaande met een bijstandsuitkering in een niet energiezuinige woning (label E) ziet
zijn energierekening ondanks de btw-verlaging verdubbelen naar bijna € 200 (bij
gelijkblijvend verbruik). In de supermarkt is deze alleenstaande maandelijks € 30 meer kwijt
vergeleken met vorig jaar.
Ruim 70 procent inkomen op aan vaste lasten
De zorgen bij het Nibud zijn groot. Idealiter is een huishouden niet meer dan de helft van het
inkomen kwijt aan de vaste lasten, afhankelijk van het inkomen en de woonsituatie.
De uitgaven aan wonen, vervoer en boodschappen zijn momenteel zo hoog dat het menig
huishouden niet meer lukt om alle rekeningen te betalen. Als meer dan 70 procent van het
inkomen iedere maand vast opgaat, blijft er nauwelijks budget over om geld opzij te zetten
voor minder frequente uitgaven aan kleding, zorg of het opbouwen van een buffer.
‘We zouden graag zien dat de stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat.’ –
Arjan Vliegenthart, Nibud-directeur
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Hierdoor hebben huishoudens iedere maand het gevoel
te moeten puzzelen met te weinig stukjes. De financiële stress die hen dit geeft is enorm. We
zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat, omdat
mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen. De extra verhoging van de energiecompensatie
van € 500 bovenop de € 800 is zeer welkom, maar niet genoeg.’
Structureel financiële stress
De financiële stress heerst momenteel vooral nog onder de lagere inkomensgroepen. Hoe
hoger het inkomen, hoe meer financiële ruimte en hoe meer er te schuiven is met potjes
geld. Maar ook onder hogere inkomensgroepen is de stress aan het toenemen.
We zien huishoudens diverse bezuinigingstactieken toepassen. De meeste beginnen met het
interen op het spaargeld en passen de kaasschaafmethode toe, dat wil zeggen dat ze zoveel
mogelijk hetzelfde blijven doen, maar dan goedkoper. Als dit niet meer toereikend is,
schrappen huishoudens uitgaven zoals abonnementen en uitjes.
Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang vol
Vliegenhart: ‘We maken ons grote zorgen. Mensen zijn creatief, maar niemand houdt dit lang
vol. Bovendien blijven de gevolgen hiervan ons nog lang achtervolgen, want mensen
bouwen schulden op en hebben straks geen buffer meer. Hierdoor zijn ze nog lange tijd
financieel kwetsbaar.’
Leven weer betaalbaar
Het Nibud vindt het belangrijk dat de oorzaak van de geldproblemen wordt aangepakt. ‘Er is
hoe dan ook meer ruimte in de portemonnee nodig’, aldus Vliegenthart. ‘Het leven moet weer
betaalbaar worden. Iedereen is het daarover eens. Drastische problemen vragen om
drastische oplossingen.’
‘Frankrijk heeft bijvoorbeeld de energiekostenstijging een halt toegeroepen door een
maximumbedrag op de energierekening te zetten. Ook België kent een sociaal tarief op
energie. Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe bent.’
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Nieuw systeem nodig
‘Niet weten waar je aan toe bent, maakt rondkomen in Nederland zo lastig. Bijvoorbeeld door
de huur- en zorgtoeslag die je als voorschot krijgt en mogelijk moet terugbetalen. Er is een
geheel nieuw inkomensondersteuningssysteem nodig.’
‘Zo krijgen wij nu geluiden van mensen die de eerste € 800 energiecompensatie hebben
gekregen en daardoor niet meer in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen. Mensen moeten dan zelf weer contact opnemen met de
gemeente om dat ongedaan te maken. Daar worden we bij het Nibud moedeloos van.
Mensen die recht hebben op energiecompensatie, hebben al stress genoeg en zouden
zoiets helemaal niet op hun bordje moeten krijgen.’
Bekijk hieronder twee voorbeelden van huishoudens die door de gestegen kosten klem komen te
zitten. We bekijken de situatie van een alleenstaande met bijstandsuitkering en van een werkend stel
met twee kinderen.
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21. Extra 550 miljoen euro voor verhoging energietoeslag naar
gemeenten bij septembercirculaire 2022
Bron: Divosa 20-07-2022

Gemeenten ontvangen voor het uitkeren van de verhoging van de eenmalige energietoeslag
een extra budget van 550 miljoen euro. Daarvan is 500 miljoen euro bedoeld voor de
verhoging en 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten. Het extra budget is voldoende voor
het uitkeren van een extra bedrag van 500 euro aan alle – circa 800 duizend – huishoudens
in Nederland met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

De financiering van de eenmalige energietoeslag én de verhoging ervan, vindt plaats via de
algemene uitkering van het gemeentefonds. Het budget voor de verhoging van het
richtbedrag van de eenmalige energietoeslag van 800 euro naar 1.300 euro wordt door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de septembercirculaire
gemeentefonds 2022 verdeeld over de gemeenten. Dat gebeurt ook dit keer aan de hand
van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand.
Wat vindt Divosa?
Divosa is verheugd dat het ministerie snel boter bij de vis doet en dat gemeenten hiermee
verzekerd zijn van adequate financiering van de extra 500 euro per ontvanger van de
energietoeslag.
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22. Binnenkort kun je elke maand tweedehands kleding shoppen op
nieuwe markt in Sittard: ‘Het wordt tijd dat we zorgvuldiger met
onze kleding omgaan’
door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 21-07-2022)

Maureen Gruisen tussen de kledingrekken die alvast klaarstaan voor de markt in Land van Gülick.
© Afbeelding: Ermindo Armino

Sittard krijgt er een duurzaam concept bij. Binnenkort start Markt van Waarde in Land
van Gülick, waar overbodige kleding een tweede leven krijgt, ontwerpers hun
gerecyclede producten kunnen stallen en je advies krijgt over hoe je langer met je
garderobe kunt doen.
In 2019 kwam er na tien jaar een einde aan Werk aan de Winkel in de Putstraat in Sittard,
waar je tweedehands kleding kon kopen. „Het pand waar we in zaten moest grondig worden
gerenoveerd”, legt voormalig eigenaresse Maureen Gruisen uit. „Dat was erg veel werk, het
moet wel leuk blijven.” Toch bleef het kriebelen bij haar. „Er wordt zo snel zoveel kleding
weggegooid. Het wordt tijd dat we weer waarde gaan hechten aan onze kleding en dat we
hier véél zorgvuldiger, bewuster en eerlijker mee omgaan.”
Lees ook: Europese Commissie wil dat producten langer meegaan, we moeten vaker
repareren en hergebruiken
Markt
Onlangs ontdekte Gruisen dat de grote toneel- en gymzaal van Land van Gülick, het
voormalig mavo-gebouw aan de Engelenkampstraat in Sittard, leegstaat. „Hier heb ik in 2019
al een markt voor tweedehands kleding gehouden. Dit was succesvol en dus wil ik het weer
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oppakken. Nu ga ik hier elke derde zondag van de maand Markt van Waarde organiseren,
waar wij overbodige kleding een tweede leven geven.”
De aftrap van de markt is op 18 september, van 11.00 tot 16.00 uur. Gruisen: „Wij
verzamelen en sorteren zelf de tweedehandskleding, die mensen elke werkdag tussen 10.00
en 15.00 uur kunnen inleveren bij Land van Gülick. Indien nodig wordt de kleding gewassen,
hersteld, gestreken en daarna netjes gepresenteerd.”
Goed doel
„Tijdens deze markt worden ook andere duurzame producten aangeboden”, vult Gruisen
aan. „Wie van afval nieuwe dingen maakt, zijn eigen mode, juwelen of meubels ontwerpt of
op een andere manier duurzaam met spullen omgaat, kan bij ons een tafel huren in de foyer
van de school. Ook kunnen mensen hier hun tweedehands spullen als boeken, lp’s, kleding
verkopen.”
Elke maand zal volgens Gruisen een deel van de opbrengst worden gedoneerd aan een
ander goed doel op het gebied van duurzaamheid. „Wie tweedehands spullen bij ons afgeeft,
kan aangeven welk goed doel ze willen steunen. Tijdens elke markt is er een Rad van
Waarde met daarop de doelen. Waar het rad op stilvalt, wordt aan gedoneerd.”
Lees ook: ‘Een vintage sieraad vinden is net als verliefd worden’
Sociaal
Gruisen wil van Markt van Waarde ook een sociale onderneming maken. „Ik wil
dagbestedingen of vluchtelingenwerk uitnodigen om mee te helpen met de catering. De
opbrengst hiervan gaat geheel naar hun eigen organisatie. Verder zijn er bij elke markt
mensen aanwezig die je leren hoe je een knoopje moet aannaaien of iets kunt verstellen, om
zo te stimuleren dat je je kleding langer gebruikt.”

