BESTAANSZEKERHEID IS

BROODNODIG
Adviezen voor nadere invulling van de Oproep
voor bestaanszekerheid.

Bestaanszekerheid
is broodnodig

1.

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke organisaties
die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te
pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in),
Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN,

Op 17 maart zijn de Tweede Kamer Verkiezingen.

Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De

Het zijn bijzondere verkiezingen, de coronapandemie

kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk

trekt zijn spoor in de samenleving. Als Landelijke

met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Armoedecoalitie maken wij ons hard voor het be-

2.

Factsheet Divosa, Armoede en schulden, 2018

strijden van armoede, sociale uitsluiting en schulden.

3.

Sociaal Cultureel Plan bureau, Kansrijk armoedebeleid, 2020

Dat is juist nu hard nodig. Eén miljoen mensen in

4.

Kinderombudsman, 14 december 2020 (www.kinderombudsman.nl)

Nederland komt nauwelijks rond. Dit, omdat hun

5.

Artikel 25 universele verklaring rechten van de mens: Eenieder heeft recht

inkomen te laag is om de vaste lasten van te betalen

op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het

en mee te kunnen doen. Dit blijkt uit de jaarlijkse

welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding,

Minima Effect Rapportages van het Nibud. Een arm

huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale

huishouden heeft een tekort van gemiddeld € 217,-

diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid,

per maand. Zij worstelen dagelijks met de vraag hoe

ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander

voldoende eten op tafel kan worden gezet en welke

gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden

rekening betaald moet worden.

onafhankelijk van zijn wil.

‘Soms word ik ’s nachts wakker en
vraag me dan af: ‘Ik heb nog twee euro,
en de maand is nog lang niet voorbij.
Hoe ga ik dat doen?’.’

Met de coronapandemie neemt het aantal mensen in
armoede alleen maar toe. Wij zien dat vooral mensen
met flexibele banen in de knel zijn gekomen. Denk aan
ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of
0-uren contracten en mensen met een (arbeids)beper-

Mensen die langer dan vier jaar rond moeten komen

king. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt en

van een laag inkomen hebben weinig perspectief om

ontvangen een uitkering die niet toereikend is voor de

er zelf nog uit te kunnen komen. Een op de 9 kinderen

vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een on-

in Nederland leeft in armoede. 4 Het gaat om basis-

zekere ‘status’, worden eveneens getroffen: het aantal

rechten waaraan niet wordt voldaan. Armoede leidt

‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.

3

tot minder kansen om talenten te ontwikkelen en
minder goed meekomen in het onderwijs. 5 Mensen

Langdurige armoede heeft ingrijpende gevolgen voor

ervaren meer stress met negatieve gevolgen voor hun

wonen, dagbesteding, sociale interactie en gezond-

persoonlijke ontwikkeling. Deze problemen werken

heid. Veel mensen verkeren permanent in een

generaties lang door. Werken is niet altijd de weg uit

overlevingsstand.

armoede: 40% van de mensen in armoede heeft werk
als belangrijkste inkomstenbron.

Als Landelijke Armoedecoalitie roepen wij u op nú het
verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid

Werkende armen

voor iedereen te realiseren.

Armoede komt niet alleen voor onder uitkeringsgerechtigden maar ook onder werkenden.

Dat kan, door in te zetten op de volgende 6 prioriteiten:

Nederland telt ongeveer 300.000 werkende armen,

1

iets meer dan de helft is in loondienst en overige

Een toereikend inkomen voor alle inwoners van
Nederland;

mensen zijn veelal zelfstandigen zonder personeel.

2

Geen onnodige verhoging van schulden;

Ondergrens is € 1.135,- voor alleenstaande en

3

Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;

€ 2.315,- voor een paar met drie kinderen. Als je

4

Ruimte voor overheden om te komen tot échte

deze ondergrens niet haalt terwijl werk jouw
belangrijkste inkomensbron is dan tel je dus als

oplossingen voor problematische schulden;
5

werkende arme (SER, 14 oktober 2019).

Vermindering van woon- en energielasten voor
minima;

6

Een integrale aanpak van armoede en schulden,
preventie en empowerment.

Gevolgen van de
coronacrisis
Volgens de ramingen van de Europese Commissie in

Mensen die al voor de coronacrisis te maken hadden

oktober 2020 duurt het herstel van de economie na

met financiële problemen

corona langer dan verwacht. Voor Nederland wordt

We hebben daarnaast ook te maken met een groep

gerekend op een krimp van 5.3 procent voor 2020, 2.2

mensen die al voor de coronacrisis financiële proble-

procent voor 2021 en een aanhoudende krimp in 2022

men had. Veel van deze mensen hebben zich tijdens

van 1.0 procent. Hiermee wordt het sombere scenario

de periode van sociale onthouding niet gemeld. De

dat eerder door Deloitte en SchuldenlabNL in beeld

beschikbare fysieke loketten waren grotendeels

is gebracht, bevestigd. Het betekent dat we rekening

gesloten, hulpverleners en vrijwilligers konden geen

moeten houden met alarmerende cijfers. Eén op de

huisbezoeken meer afleggen. In een aantal gevallen

zes huishoudens verwacht een inkomensachteruitgang

is er via de telefoon of digitaal hulp geboden. Veel

van 30 procent of meer. Het aantal huishoudens met

van deze hulpvragers zijn echter niet digitaal vaardig,

betalingsproblemen zal naar verwachting toenemen

en hebben dus geen of onvoldoende hulp gekregen.

van 1.4 miljoen naar wellicht 2 miljoen. Het aantal

Dit is terug te zien in een daling van de instroom in de

huishoudens met problematische schulden (beta-

schulddienstverlening tijdens de crisis.

lingsachterstanden die de komende jaren niet kunnen
worden voldaan) zal toenemen van ca. 650.000 in
2020 naar mogelijk 1 miljoen in 2021.

Het vooruitzicht
Worst-case scenario: meer dan een miljoen huishoudens met
problematische schulden.
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Voor de voorspellingen is gebruikt gemaakt van de verhouding tussen toename werkloosheid
en toename huishoudens met schuld tijdens de crisisjaren 2009-2012.
2

—

Op basis van de historische verhouding én de werkloosheidsvoorspellingen van het CPB is
een best en worst case scenario huishoudens met schuld geschat voor 2020 en 2021 in NL.
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Nieuwe groepen in armoede

Veel mensen maken nu gebruik van betaal-

Grote groepen mensen komen door de

pauzes die door schuldeisers worden aan-

coronacrisis in de financiële problemen door

geboden. Hierdoor vormt zich een stuwmeer

een terugval in het inkomen. Een (groot)

van uitgestelde betalingsproblemen.

deel van deze mensen zal voor het eerst te

Gemeenten zullen te maken krijgen met

maken krijgen met financiële problemen.

overbelasting van schuldhulpverleners als

Zij moeten terugschakelen in hun uitgaven-

in korte tijd veel meer hulpvragers geholpen

patroon, terwijl ze dat èn niet gewend zijn,

moeten worden. Het is daarom sterk de vraag

maar ook vaak niet zomaar kunnen omdat

of gemeenten en uitvoeringsorganisaties de

sommige uitgaven zoals bestaande woon-

toegenomen vraag aan kunnen. Er is een in-

lasten niet snel omlaag te brengen zijn. Deze

vestering nodig in kwantiteit van hulpverleners

groep kent bovendien de weg naar de finan-

bij financiële problemen en -problematische

ciële zorgverlening en het sociale domein

schulden- en zeker ook in kwaliteit. Deskun-

niet, waardoor de kans groot is dat zij te laat

digheidsbevordering van zittend personeel bij

aan de bel zullen trekken.

gemeenten is noodzakelijk.

Adviezen voor nadere invulling
Bestaanszekerheid
Onderstaand doen wij een voorstel hoe deze zes
prioriteiten kunnen worden gerealiseerd.

g

Verminder armoede als gevolg van onzekere
flexibele arbeidscontracten en concretiseer hiertoe de stappen die nodig zijn om de adviezen van

1

Een toereikend inkomen voor alle inwoners van

de commissie Borstlap over noodzakelijke

Nederland

aanpassingen in de regulering van de arbeidsmarkt

Iedereen in Nederland moet kunnen rondkomen en

te implementeren.

deelnemen aan de samenleving, ongeacht of je werkt
of een uitkering hebt. Een toereikend inkomen vermin-

Dakloos door schulden / kostendelersnorm

dert stress en verhoogt de participatiekansen. Onze

Marcel verliest zijn baan en heeft geen recht op

aanbevelingen zijn:

WW door teveel losse contracten en uitzendwerk
met tussenpozen. Hij vraagt een bijstandsuitkering

a
b

c

d

Verhoog het netto minimum jeugdloon en het

aan en kan voor € 650,- per maand een kamer

minimumloon.

huren. ”Omdat ik samenwoonde met twee goed

Verhoog de bijstand tot een verantwoord minimum.

verdienende huisgenoten, werd ik gekort op mijn

Het uitgangspunt wat we hanteren is dat er na het

uitkering. Toen kon ik mijn huur niet meer betalen

betalen van de vaste lasten voldoende geld voor

en stond ik dus op straat …. Zonder geld en woning

elk huishouden overblijft: leefgeldbudget en geld

kon ik alleen in mijn auto slapen. Werk vinden was

om mee te doen in de maatschappij.

lastig als dakloze.” Hoe moet dat verder? Marcel

Breng een langer glijdende schaal aan in de

belandt in de opvang in Amsterdam ‘Je ziet de hele

zorgtoeslag en het kindgebonden budget, zodat de

maatschappij aan je voorbij lopen en je voelt: ik

armoedeval afneemt.

doe hier niet meer aan mee.’

Keer alle toeslagen waar mensen recht op hebben
direct uit zonder een ingewikkeld toeslagenstelsel,
schaf aanvraagprocedures af, dit werkt fouten in
de hand werken en zorgt voor veel problemen.

e

Stop met de algemeen verplichtende kostendelersnorm, dit leidt tot dakloosheid en ontwrichting
in gezinnen (Binnenlands bestuur, nov. 2020).

f

Realiseer een bijstandsregime gebaseerd op ver
trouwen in plaats van wantrouwen

2

Geen onnodige verhoging van schulden

uitgekeerd. Ieder inkomen uit werk of (tijdelijke)

Rentes, boetes en incassokosten vormen meer dan
de helft van alle openstaande vorderingen. Dit is

uitkering moet volstaan.
b

Gelijktrekken van inkomens- en vermogensnormen.

ontzettend zonde. Het geld wordt amper geïnd en

Nu geldt voor bijstand een vermogensnorm van

bezorgt alleen maar meer stress bij de schuldenaar.

ca. € 6.300,- voor een alleenstaande, terwijl voor

De Landelijke Armoedecoalitie kijkt met belangstelling

het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

naar de initiatieven rond het creëren van schuldenrust

het vermogen voor een alleenstaande maximaal

met een Pauzeknop. De Armoedecoalitie is blij met de

€ 1.075,- mag zijn, waardoor mensen niet kunnen

incidentele overheidsmiddelen, maar beducht voor de

sparen voor bijvoorbeeld een begrafenis, huisin

structurele tekorten op langere termijn. Positief is de

richting, schoolkosten kinderen.

invoering van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening2

c

en aangepaste wetgeving rond de beslagvrije voet per
1 januari 2020. Hetgeen een betere bescherming biedt

Eén vast maandelijks moment voor alle door de
overheid uitgekeerde inkomens.

d

voor het bestaansminimum van burgers.

Ruimhartige compensatie van gedupeerden
vanwege fouten van de Belastingdienst en de
Toeslagen. Zet in op hernieuwd toekomstperspec-

De coalitie pleit ter ondersteuning voor:
a

Aanpassing van wetgeving om schuldeisers eerder
te bewegen in te stemmen met het stilleggen van

b

tief voor betrokkenen, zonder dat alle compensatie
rechtstreeks naar de schuldeisers gaat.
e

de incasso bij betalingsproblemen in een

proces te vergemakkelijken en de kans op

Noodstop-procedure.

terugvorderingen te verkleinen.

Verlaging van de bestuursrechtelijke premie van

f

110 naar 100 procent.
c

d

e

f

Samenvoeging van toeslagen om het aanvraag-

Verhoog de huurtoeslag om tegemoet te komen
aan de enorme stijging van woonlasten.

Een wettelijk plafond voor de ophoging van kosten
bij de oorspronkelijke vordering, maximeer deze

4

Ruimte voor overheden om te komen tot échte

op 100%.

oplossingen voor problematische schulden

Een verbod op het doorverkopen van vorderingen

Een op de twaalf huishoudens heeft problematische

(zogenaamde factoring), zodat kosten niet

schulden. 6 Overheden hebben niet altijd de mogelijk-

onnodig hoger worden. Tevens willen we een

heid om adequaat mee te werken aan het oplossen

verplichting dat de herkomst van de oorspronkelijke

hiervan. De Landelijke Armoedecoalitie is positief over

schuld, bij overdracht van schulden (verkoop),

de ontwikkeling van afdoening van problematische

tenminste altijd herleidbaar is.

schulden door collectief schuldregelen, de inzet van

Jongeren zonder regelmatig inkomen of met een

het saneringskrediet (met het landelijke Waarborg-

studielening komen nu niet in aanmerking voor

fonds voor saneringskrediet en herfinanciering van

schuldhulpverlening. Biedt hen in ruil voor een

schulden) en de procesversnelling door inzet van digi-

tegenprestatie (school, werk) wel schuldhulp-

tale communicatie tussen schuldeisers en schuldhulp-

verlening.

verleners. Hiernaast adviseert de Armoedecoalitie om:

Tref een redelijke regeling en gedeeltelijke kwijt
schelding bij studieschulden boven de 25.000 euro.

a

Een eenvoudig systeem van regelingen en

b

De Bbz kredietverlening mogelijk te maken voor
ondernemers met een verdienende partner.

3

toeslagen

van de voorgestelde corona noodmaatregelen,
en hiervoor ook de benodigde structurele middelen

Het huidige Toeslagenstelsel brengt mensen onnodig

beschikbaar te stellen.

en te vaak in financiële problemen. Het Toeslagenstelsel is haar houdbaarheidsdatum voorbij en dient

Prioriteit te geven aan een snelle implementatie

c

De samenwerking tussen publieke en private

zo snel mogelijk te worden aangepast. Uitgangspunt

partijen te stimuleren en mogelijk te maken: juist

moet zijn dat degene voor wie het is bedoeld hier

in tijden als deze is het uitermate relevant om alle

eenvoudiger gebruik van kan maken. Verschuif het

mogelijkheden die zowel publieke als private

risico van het individu naar de organisatie.

partijen te bieden hebben optimaal te benutten en

De Landelijke Armoedecoalitie pleit voor:

met elkaar te verbinden zodat mensen met
schulden optimaal geholpen kunnen worden.

a

Herverdeling van middelen gebaseerd op belas-

d

Kortere schuldsaneringen dan de drie jaar die er nu

tingkorting op je inkomen. Verdien je niet genoeg,

voor staat. Op deze manier kunnen mensen sneller

dan krijg je geen korting maar het bedrag

perspectief krijgen en weer volledig meedoen.

e

Voeg aan de reactietermijn voor schuldeisers in

riscofactoren op andere levensgebieden, zoals werk-

minnelijke schuldregelingen de consequentie toe

loosheid en een verslechterde gezondheid. Een afna-

dat een te late reactie wordt omgezet in zwijgen is

me van de financiële zorgen kan de zorgkosten doen

instemmen. Dit versnelt de schuldhulpverlening

dalen. Daarom vraagt de Landelijke Armoedecoalitie:

enorm, Zeker in combinatie met collectief schuldregelen.
f

a

Instelling van een meewerkplicht: als een
gekwalificeerde meerderheid van (bijvoorbeeld)

deze inkomensafhankelijk.
b

80% van de schuldeisers instemt met een
saneringsvoorstel, kan de weigerende schuldeiser

Schaf de vaste eigen bijdrage in de zorg af of maak
Verminder de stapeling van zorgkosten voor
chronisch zieken en mensen met een beperking.

c

Breng de vergoeding van tandartskosten terug in

zonder tussenkomst van de rechter worden

de basisverzekering. Noodhulpbureaus krijgen hier

verplicht in te stemmen. Hiermee wordt de door-

extreem vaak aanvragen voor.

loopsnelheid verhoogd en wordt schuldregelen

d

veel minder bewerkelijk. Dat is hard nodig want
er wordt door de coronapandemie een toename

Schaf de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage van scholen af
voor mensen met een laag inkomen.

e

aan schuldhulptrajecten verwacht.

“Praten over geld is nodig”. Het kan iedereen
gebeuren, praat over geld, geldzorgen en
betalingsproblemen. Dat vraagt diversiteit in
voorlichting en uitbreiding van school- en publieks-

6.

voorlichting, regionale budgetadviescentra.

CBS, Geregistreerde problematische schulden, 2018 (cbs.nl).

En vergrote inzet in het bereik van voorlichting en
5

Vermindering van woon- en energielasten voor

ondersteuning aan kwetsbare groepen: laaggelet-

minima

terd, mensen met een (licht) verstandelijke

Woonlasten zijn onevenredig opgelopen binnen

beperking, maatschappelijke- en vrouwen-opvang

huishoudbudgetten in Nederland. Uit onderzoek van

en begeleid en beschermd wonen. Maak aandacht

het Nibud blijkt dat 26 procent van de huurders (te)

voor financiën een verplicht onderdeel van een

hoge woonlasten heeft om te voorzien in de minimaal

individueel zorg-, leef- of ondersteuningsplan.

noodzakelijke basisbehoeften.

f

Maak gebruik van “contactmomenten met burgers”:

De Landelijke Armoedecoalitie adviseert daarom:

een intake bij UWV of Gemeentelijke Sociale

a

Investeer juist nu in vergroten van het toegankelijk

analyse van de financiële problemen en een aanbod

en betaalbaar woningaanbod, zowel in de sociale

van gerichte hulp ! (zie schuldenoffensief Tilburg,

als in de private sector.

Aanpak experiment Amsterdam en anderen).

Diensten moet direct vergezeld gaan van een goede

b

c

Investeer juist nu in verduurzaming. Zorg dat

g

zelfstandigen, afhankelijken en kwetsbaren 7 vragen

oging kost.

een eigen aanpak en benadering. Investeer in

Compenseer huurders in slecht geïsoleerde

kwaliteit en ontwikkeling van vakmanschap en

woningen, bevries de huurprijzen in de categorieën



e

Realiseer een maximaal acceptabele woonlasten-

ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein, met
vrijwilligers en beroepskrachten.

F en G.
d

Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde aanpak:

energiebesparing meer oplevert dan huurverh-

h

Benader mensen vanuit zorg, welzijn, hulpverlening

quote, gerelateerd aan een netto huishoudinkomen.

en de overheid, ondersteunend, waarderend en

Bijvoorbeeld 25 procent.

respectvol. Financiële zorgen ontstaan overwe-

Schaf de verhuurdersheffing af om investerings-

gend door onoplettendheid, pech of een gebrek

ruimte te maken.

aan vaardigheden. Een strenge aanpak met een
accent op rechtmatigheid is onterecht en ineffectief.

6

Een integrale aanpak van armoede en schulden,

Beloon hulpvragers met een menselijke dienst-

preventie en empowerment

verlening op maat, met doeltreffendheid en

Naast de onevenredig hoge woonlasten drukken

rechtvaardigheid boven rechtmatigheid. Dat vraagt

ook hoge zorgkosten bij veel huishoudens sterk op

ook om ontschotting van hulp- en dienstverlening

het huishoudbudget. Ook school- en opleidingskos-

op gemeentelijk niveau. Het is een taak van de

ten kunnen zorgen voor een toename van financiële

overheid, en de verschillende betrokken diensten

stress. In vrijwel alle huishoudens met meervoudige

en departementen om minder vanuit de eigen

problematiek zien we een financiële component.

kokers en meer vanuit het inwonersperspectief te

Een gebrek aan geld gaat vaak samen met

denken en te handelen.

i

Zorg dat de korte termijn coronasteun niet leidt

Kinderen die opgroeien in armoede hebben beduidend

tot een langdurige strop om de nek van mensen

minder kansen op een goede ontwikkeling en gezond-

wiens onderneming het niet redt. Biedt een

heid. Bijna de helft van de gezinnen waarin sprake is

adequaat vangnet aan mensen die de uitgestelde

van huiselijk geweld leeft in armoede. Van de circa

betalingen niet meer het hoofd kunnen bieden.

43.000 uithuisgeplaatste kinderen, komt de helft uit

Bijvoorbeeld door hen een redelijke termijn te

een arm huishouden.

bieden om de vaste lasten vergaand omlaag te
brengen. En de schulden die door corona bij de

— Zet daarom gericht in – met aanvullende

Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties zijn

programma’s - op het vergroten van ontwikkelings-

ontstaan om te zetten in een lening die vervalt

kansen van kinderen, zodat zij sociaal, cultureel en

als blijkt dat de inkomsten van mensen niet boven

emotioneel mee kunnen doen en generatiearmoede

de 125% van het nieuwe sociaal minimum uitstijgen.

doorbroken wordt.
Kinderen in armoede

7.

Akkermans, C. en Huygen, A. Schulden in de opvang en beschermd wonen,

Anne en Chris kunnen niet rondkomen van hun

2019.

minimuminkomen, maar willen de kinderen ook
niet tekort laten komen. “De sport van hun dochter

Effectieve armoedebestrijding begint bij het realiseren
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vinden. Wij bevelen daarom aan:

nigen! Het kapot gaan van de computer en de fiets
nekte Anne en Chris …. wat nu? Beide zijn nodig
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& Weijers, 2019). Investeer daarom in de voorliggende
voorzieningen zoals het buurt en sociaal werk, vrijwilligersinitiatieven en zet ervaringsdeskundigen in om
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de drempel tot hulp en regelingen te verlagen. Sociaal

Als we willen dat het aantal mensen in ernstige ar-

werkers werken letterlijk ‘in de buurt’; reageren op

moede afneemt, kinderen meer kansen krijgen en de

de eerste signalen wanneer mensen vastlopen in hun

ontstane tweedeling in de samenleving vermindert,

dagelijks bestaan; zij bieden handelingsperspectief
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maatregelen en bieden een breed palet aan interventies – financieel-technisch én psychosociaal - die

Hartelijke groet,

passen bij een integrale oplossing van de problemen.
— Help mensen om weer grip en regie te krijgen op
hun eigen situatie zodat de vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en
materiele ontberingen doorbroken wordt. Enerzijds

Jan van Leijenhorst,

door basisrechten – zoals een ID-bewijs, inschrijving

voorzitter Landelijke Armoedecoalitie

in het BRP, zorgverzekering en huisvesting – te borgen,
en anderzijds door mensen de kans te geven zich
te ontwikkelen en zelf een uitweg te vinden uit hun
situatie. Hierbij is de inzet van ervaringsdeskundigen
essentieel.
— Zet in op doorbreken van taboe en bespreekbaar
maken van schulden en armoede.

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van
landelijke organisaties die zich vinden in het gezamenlijke
doel om armoede en schulden aan te pakken.
De kenniscentra Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie
inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede
en schulden.

