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De historie van het MiM (deel 3)
In 1996 werd de Begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen (toen nog de N.ABW geheten) ingesteld. Als enige trad het MiM daarin toe met twee leden. Eén van de twee was Ilonka. In eerste instantie
waren daar ook politici bij betrokken, maar in een later stadium werden die niet meer uitgenodigd, en
werd het meer een beleidsadviserend orgaan. Het MiM vond dit heel jammer, want tijdens die bijeenkomsten kon je op informele wijze de raadsleden 'beïnvloeden' in hun keuze op het gebied van het
beleid.
Ilonka en Sjarel hebben in die periode ook een aantal bezoekjes gedaan bij de LOZ. Ook bij D'66 hebben
ze een presentatie over het MiM gehouden. Ook is er een bijeenkomst geweest met onder andere Frank
de Grave.
In 1996 verscheen een eerste periodiek van het MiM, het Minimaatje. Het was bedoeld als knipselkrant,
een blad met tips voor bezuinigen en goedkope recepten voor zowel cliënten als belangstellenden van/
voor het MiM. De samenstelling en eindredactie was in handen van Ilonka Kortbeek.
Het MiM maakte in die periode ook een groei door, waarbij het wel opviel dat veel klantmanagers van
de gemeente hun cliënten naar het MiM doorstuurden voor het formulierenwerk waar zij geen tijd
meer voor hadden. Die grotere afstand tot de uitkeringsgerechtigden vertaalt zich tegenwoordig in een
andere benadering, waarbij nu het idee gaat leven dat mensen in een bijstandssituatie bijna consequent
als fraudeurs worden behandeld.
Op 16 mei 1998 werd het
vijftienjarig lustrum gevierd.
Ondertussen was het MiM
uitgegroeid tot zo’n tien
vrijwilligers.
In 2002 kwam de gemeente
met het idee een
Formulierenbrigade op te
richten, waarbij mensen met
een grote afstand tot de
arbeidsmarkt zouden worden
ingewerkt om zodoende uit te stromen naar regulier werk. De activiteiten die de Formulierenbrigade
zou gaan ontplooien leken veel op die van het MiM. Het MiM werd gevraagd zitting te nemen in het
bestuur van de Stichting Formulierenbrigade. Namens het MiM is Ilonka als secretaris toegetreden en
heeft zij als zodanig geholpen met het oprichten van de Formulierenbrigade. Bij het MiM was toen de
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nodige scepsis, aangezien het er duidelijk op leek dat de gemeente de twee instanties wilde laten
samensmelten. Een goed overleg vond men bij het MiM het maximale; men wilde graag een
onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente houden, want het MiM deed ook aan
belangenbehartiging. Wat tegenwoordig wél wordt ervaren, is dat cliënten van het MiM “shoppen” bij
de Formulierenbrigade, en andersom.
Ilonka Kortbeek, Sjarel van Biene en Eddy Molle

Instellen werkgroep naamsbekendheid.
In het laatste werkoverleg van de Stichting MiM is door enkele vrijwilligers gepleit om meer te doen
aan de naamsbekendheid van onze stichting. Zij waren van mening dat er nog heel veel mensen zijn in
Zoetermeer die ons niet kennen, maar wel gebruik zouden willen maken van onze diensten. Op voorstel van deze vrijwilligers is een werkgroep ingesteld waarin vier vrijwilligers van onze stichting zitting hebben. De werkgroep is een keer of vier bij elkaar geweest. De werkgroep heeft kennis genomen
van het rapport van de WRR (wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over de zelfredzaamheid van burgers. Het rapport meent dat de hedendaagse samenleving hoge eisen stelt aan de redzaamheid van burgers. Voorbeelden zijn pensioenaanvraag, de inzetbaarheid bij werk op peil houden
en binnen de gezondheidszorg staan autonomie en eigen verantwoordelijkheid voorop. Lang niet alle
burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. De overheid gaat er vanuit dat bij de burger de
juiste kennis leidt tot juiste daden. In de praktijk is dat niet altijd het geval.
Wij maken dat in de praktijk van ons werk dagelijks mee. Mensen hebben ondersteuning nodig bij het
maken van de juisten keuzes en stimulering om te komen tot de juiste daden. Wij zijn in feite het eerste
aanspreekpunt voor heel veel mensen die er zelf niet meer uitkomen. Uiteraard zijn we er over het algemeen en afhankelijk van de situatie op gericht om de zelfredzaamheid van klanten te bevorderen.
Wij zijn van mening dat er nog veel burgers zijn in Zoetermeer
die de weg naar ons nog niet weten. Terwijl zij juist wel behoefte
hebben aan praktische ondersteuning bij de keuzes die ze
moeten maken in dagelijks leven. Wij willen daarom actie
ondernemen om onze naamsbekendheid in Zoetermeer te
vergroten. We denken daarbij aan het ontwikkelen van een
facebookpagina. Alle bestaande klanten roepen we op om de
facebookpagina te liken en daarmee wordt onze naam bekend bij
alle bekenden en vrienden van onze klanten. Verder willen we op onze spreekuurlocaties doormiddel
van naamborden beter aangeven dat wij daar gehuisvest zijn en ook onze website moet
gemoderniseerd worden. We willen een folder ontwerpen en drukken en deze uitdelen op plaatsen
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waar in potentie onze klanten komen. Ook gaan we meewerken aan het Forum (financiële plein) dat in
de nieuwe bibliotheek tot stand komt. Op de locatie Meerzicht willen we in de wachtruimte een
monitor ophangen. Via deze monitor willen we onze klanten informeren over onze facebookpagina en
verder allerlei handige tips geven. Ook allerlei ontwikkelingen in Zoetermeer op de terreinen wonen,
welzijn en zorg willen we hier vermelden.
Wij hebben als Stichting geen middelen om deze activiteiten te bekostigen. Vandaar dat we hiervoor
subsidie bij de gemeente gaan aanvragen. We hopen natuurlijk van harte dat de gemeente hieraan wil
meewerken.
Bert Blanken, voorzitter

Een nieuw uiterlijk
Als voorbode van de ontwikkelingen hebben we besloten om ook het Minimaatje een nieuw uiterlijk te
geven. Het – zij het misschien voorlopige – resultaat daarvan ziet u nu voor u. Was het zo dat in de afgelopen jaren meer beperkte stukken nodig waren vanwege het format, is nu besloten de redactionele
inhoud meer belang te geven, en dat geeft meer ruimte om ideeën en dergelijke weer te geven.
Desondanks hopen we dat u dit Minimaatje ook weer lezenswaard vindt!
Eddy Molle, eindredactie

Gemangeld in de bureaucratie
Bij MiM werden we onlangs geconfronteerd met de volgende situatie. Een man met een bijstandsuitkering wordt op het spoor gezet van werk bij een supermarkt. Nadat hij heeft gesolliciteerd en een dag
op proef heeft gewerkt, laat de baas weten dat hij kan komen werken op een nul-urencontract. De man
overlegt dit met zijn klantmanager van de gemeente. Die adviseert, aldus betrokkene, om dit niet te
doen, omdat het moeilijk wordt zijn loon te verrekenen met de bijstandsuitkering. Mijnheer deelt aan
de eigenaar van de supermarkt mee dat hij niet kan komen werken op een nul-urencontract. Na verloop van tijd ontdekt de gemeente dat hij € 53,00 heeft verdiend met de dag op proef werken. De gemeente vindt dat hij deze verdienste heeft verzwegen, en blokkeert daarom zijn uitkering. Gelukkig
komt de klantmanager er achter; deze geeft door ervan op de hoogte te zijn dat mijnheer een dag op
proef ging werken. Dit betekent wel dat de betrokkene zijn uitkering twee weken later ontving.
Gevolg: er was geen geld om voor zijn gezin – man, vrouw en vier kinderen – boodschappen te doen.
Gelukkig beschikken we bij MiM over de supermarktbonnen. Dus heeft mijnheer ter overbrugging een
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bon van ons ontvangen. Een typisch voorbeeld hoe mensen gemangeld kunnen worden in de bureaucratie.

Meer mensen met laag inkomen in de schulden
Meer mensen met een laag inkomen raken in de schulden; vaak door de overheid. Dat moet anders,
zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK),
de branchevereniging van schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
‘Het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat mensen bijna onbewust in de schulden komen’, stelt
Florijn. ‘Als je bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag te laat beëindigt, zit je al snel met een hoge schuld.
Als de overheid je dan ook nog ziet als een fraudeur, en niet meewerkt aan een oplossing, wordt het
steeds zwaarder’. Hij waarschuwt in de krant voor een onderklasse met schulden.
In het afgelopen jaar meldden zich bijna 90.000 mensen bij de schuldhulpverlening met een schuld van
gemiddeld ruim 40.000 euro, meldt het NVVK. Dat zijn ongeveer dezelfde cijfers als in 2015. Slechts
een klein deel van de mensen zit in de schulden vanwege grote fouten die ze zelf maken, zegt Florijn.
‘Bij de meeste mensen met schulden begint het klein, maar ze verliezen daarna langzamerhand het
overzicht’.
De NVVK-voorzitter pleit ervoor dat de ministeries van Justitie, Financiën en Sociale Zaken gaan samenwerken. Ook moet er meer worden ingezet op preventie en eerdere signalering van de problemen.
Bron: NU.nl

Nieuwe subsidie voor arme kinderen
Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in
Nederland die het thuis niet breed hebben. De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals
materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen.
Ook als er thuis niet veel geld is moet je als kind kunnen sporten, muziek maken, je verjaardag vieren
en meegaan op schoolreisje. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt
daar de komende vijf jaar 20 miljoen euro voor uit. Voor 2017 kon de subsidie worden aangevraagd tot
en met 12 juni. ‘Ik heb gezien hoeveel enthousiaste vrijwilligers en professionals beseffen dat het voor
een kind wezenlijk is om mee te doen met leeftijdsgenoten’, zegt Klijnsma. ‘Maar nog niet alle kinderen
worden bereikt. Daarom wil ik met deze subsidieregeling partijen helpen om voorzieningen te verstrekken aan kinderen in armoede’.
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Klijnsma heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten het geld
extra inzetten en alleen gebruiken voor spullen, activiteiten en diensten voor kinderen. Tien miljoen
euro gaat naar vijf grote fondsen die zich op kinderen richten en landelijk actief zijn. Daarnaast is er
één miljoen euro bestemd voor organisaties op Caribisch Nederland die kinderen ondersteunen.
Bron: Rijksoverheid.nl

Pas op voor phishingmail ‘DigiD’
Er gaat een valse e-mail rond waarin oplichters vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. De mail
is zogenaamd verstuurd door DigiD, de persoonlijke inlogcode voor met name overheidswebsites. Als
afzendadres lijkt het e-mailadres noreply@digid.nl te zijn gebruikt. Dat is het echte domein van DigiD.
Ook de tekst van de mail oogt betrouwbaar. De kans dat ontvangers de e-mail als ‘echt’ zien, is daardoor vrij groot. Laat u niet foppen, de e-mail is vals. Advies: negeer de e-mail. Informatie die u aan deze afzenders stuurt komt in verkeerde handen terecht.
Bron: Fraudehelpdesk.nl

'Rijk heeft geen goed beeld van aantal schuldenaren'
De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat politiek Den Haag geen goed beeld heeft van het aantal
schuldenaren in en buiten de schuldhulpverlening en -sanering.
Om het aantal schuldenaren vast te stellen, werken beleidsmakers nog steeds met een enquête in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2014/2015.
‘Hierdoor kan Den Haag niet controleren of mensen
met schulden wel goed worden geholpen’, aldus een
woordvoerder van de Algemene Rekenkamer. De
Rekenkamer stelt dat het Rijk niet alleen een onvolledig beeld heeft van zogenoemde 'stille' schuldenaren,
mensen die geen gebruik maken van schuldhulpverlening. Ook het aantal schuldenaren dat wel van die
trajecten gebruikmaakt, is niet goed in kaart gebracht.
De overheid vermoedt zelf dat een op de vijf
Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden.
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Hulp aan burgers met schulden is sinds 2012 de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het probleem is dat elke gemeente een eigen systeem heeft om gegevens over schuldenaren te registreren. ‘Die
registraties zijn slecht aan elkaar te koppelen, waardoor er geen goed beeld is van wat er in het veld
gebeurt’, aldus Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht. ‘Het is verbazingwekkend dat de overheid op zo'n belangrijk thema zijn cijfers zo slecht op orde heeft’.
De Algemene Rekenkamer vindt dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en
Veiligheid en Justitie afspraken met gemeenten moeten maken die de uitwisseling van informatie bevorderen. Dat moet niet alleen een beter beeld geven van het aantal mensen in de schuldhulpverlening,
maar ook helpen de oorzaken van problematische schulden bloot te leggen en hulp beter af te stemmen
op de doelgroep. Daarbij moet het Rijk een voortrekkersrol hebben, vindt het adviesorgaan.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reserveerde vorig jaar 7,5 miljoen
euro extra voor het verbeteren van de schuldhulpverlening, waaronder de registratie van schuldenaren.
Bron: NU.nl

Vooral laagste inkomens betalen duurzamer energiebeleid
Overschakeling op duurzame energie zal komende jaren steeds duurder worden. De laagste inkomens
betalen nu al relatief meer voor het klimaatbeleid dan mensen met een hoger inkomen. Deze groep
wordt met de overschakeling op duurzame energie verder benadeeld, blijkt uit onderzoek van CE
Delft.
Nu zijn wind- en zonne-energie nog een aardige bijkomstigheid in de Nederlandse energievoorziening.
Maar als het hele stroomnet erop moet draaien, moeten er bijvoorbeeld enorme accu's of andere opslagmogelijkheden worden gebouwd. Woningen moeten worden geïsoleerd en verwarmd met bijvoorbeeld
warmtepompen en dat vergt grote investeringen.
De kosten van die groene energierevolutie treffen Nederlanders met een laag inkomen onevenredig
zwaar. Het grootste deel van deze verduurzamingskosten zal namelijk via de energierekening worden
doorberekend aan de consument. Voor lagere inkomens wegen de extra energiekosten zwaarder, omdat zij in vergelijking met hogere inkomens een groter percentage van hun besteedbaar inkomen kwijt
zijn aan vaste lasten als huur, voedsel en energie.
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Lagere inkomens betalen ook relatief meer btw en accijnzen, omdat die belastingtarieven niet inkomensafhankelijk zijn. Volgens het onderzoek betalen de 10 procent armste huishoudens in 2050 gemiddeld 17 procent van hun besteedbaar inkomen aan energiekosten. De 10 procent rijksten betalen dan
slechts 5,7 procent.
Terwijl de laagstbetaalden een relatief groot deel van de lasten moeten
dragen, profiteren de hoogste inkomens juist meer dan de laagste van klimaatsubsidies, stelt CE Delft. De bekendste van die subsidies is de salderingsregeling voor huishoudens die zonnepanelen hebben. Mensen met
hoge inkomens kunnen wel een paar duizend euro opzij zetten om zonnepanelen aan te schaffen. Dankzij de forse subsidie op die panelen verdienen ze daar flink aan. Lage inkomens kunnen zich geen zonnepanelen
permitteren en lopen die verdiensten dus mis.
Het bedrijfsleven wordt volgens CE Delft grotendeels ontzien bij het betalen van de energietransitie.
Hoe meer energie een bedrijf verbruikt, hoe meer het vervuilt, maar hoe minder het betaalt. Volgens de
onderzoekers richten bedrijven voor 3,3 miljard euro klimaatschade aan, maar betalen zij daar maar 1,5
miljard aan mee. Huishoudens veroorzaken 2,6 miljard euro klimaatschade en betalen 5,4 miljard.
Bron: Volkskrant

Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamens
Volgens taaldocenten is er veel mis met de inburgeringsexamens. Sommige examenonderdelen zijn te
moeilijk en inburgeraars hebben geen inzage in hun fouten.
Dat zeggen taalscholen, docenten Nederlands als tweede taal (NT2) en de beroepsvereniging NT2. De
inburgering gaat zo niet goed, menen de docenten. Er zijn lange wachttijden voor examens. Bovendien
toetst het examen vooral taal en bereidt het te weinig voor op meedoen in de samenleving.
Eén op de drie inburgeringsplichtigen die in 2013 begon met de inburgeringscursus is nog niet geslaagd voor het examen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meldde onlangs nog dat vijfhonderd
van hen een boete hebben gekregen. Dat blijken nu 1500 inburgeraars te zijn. Een boete kan oplopen tot
1.250 euro. In 2017 moeten nog 9000 inburgeraars hun examen halen willen ze geen boete krijgen.
De docenten vinden dat te ver gaan, want het systeem deugt in hun ogen niet. Monique Schoorl van de
beroepsvereniging NT2: Vroeger deed men opdrachten buiten de deur: naar de woningbouwvereniging gaan, een gesprek bij de arts, vrije dagen vragen aan de werkgever. Tegenwoordig is het vooral
theorie achter de computers´.
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Schoorl hoort dezelfde geluiden van de 1100 docenten die bij de beroepsvereniging zijn aangesloten.
´Nieuwkomers die wij nu afleveren zijn veel minder assertief, mondeling minder vaardig en minder
voorbereid op meedoen in de maatschappij dan voorheen´.
Bron: NU.nl

Proef in Den Haag: mensen eerder helpen om schulden te
voorkomen
‘Het blokkeert het normale denken. Je kunt aan niets anders denken, want de ene brief na de andere
komt binnen. En op een gegeven moment maken mensen niet eens meer hun post open omdat ze toch
weten dat dat het om rekeningen gaat die ze niet kunnen betalen. Dus het is wel logisch dat mensen er
niet meer normaal bij kunnen zijn.’
Bodine Pereira Caldeira had door trieste privé-omstandigheden een tijdje geen goed overzicht over haar financiën. De rekeningen stapelden zich op. En nu weet
ze als geen ander wat schulden hebben met je doet. ‘Iedereen gaat ervan uit dat het normaal is dat je je vaste
lasten betaalt. En zodra dat dat mis gaat zie je dat mensen zich gaan schamen en veel te laat aankloppen voor
hulp’, vertelt ze.
Pereira Caldeira wordt nu coach bij de proef Incassovrije Wijken. De bedoeling is dat mensen in problemen
dreigen te komen, worden begeleid. Voordat ze in een moeras van ellende zakken, gaat een vrijwilliger
hen helpen bij het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven, kijken waarop kan worden
bespaard, of alle regelingen wel worden benut of dat er mogelijkheden zijn om meer inkomsten te
krijgen.
Belangrijk daarbij is wel dat de deelnemers zélf zeggenschap over de financiën houden, maar wel een
steuntje in de rug krijgen. Alle vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van professionals. Bij
problematische schulden leiden ze door naar schuldhulpverlening. Onder meer woningcorporaties,
energieleveranciers en maatschappelijke partners nodigen bewoners uit om aan de proef deel te nemen.
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Armoede is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit gegevens van de gemeente Den Haag. Ongeveer
tien procent van de Nederlanders leeft onder de armoedegrens. In Den Haag is dat niet anders. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA): ‘Door in een vroeg stadium steun te organiseren is iedereen beter
én goedkoper af.’
De vrijwilligers hopen dat de deelnemers een betere toekomst krijgen. Verlost van de angst om de
greep op hun leven kwijt te raken. Pereira Caldeira: ‘Dat vind ik het belangrijkste. Dat mensen weer
kunnen dromen en een perspectief hebben in hun leven’.
Bron: Omroep West

Advies aan kabinet: kinderarmoede daalt niet, roer moet echt
om
Ondanks forse inspanningen van de overheid en maatschappelijke organisaties lukt het niet om armoede onder kinderen terug te dringen. Het beleid moet drastisch veranderen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het toekomstige kabinet.
De armoede onder Nederlandse kinderen is structureel, zegt de SER. Het aantal kinderen dat in armoede leeft, daalt niet, ondanks allerlei initiatieven van verschillende organisaties. Andere landen lukt het
wel om kinderen uit armoede te halen.
In 2014 leefden in Nederland 378.000 kinderen in armoede; dat is één op de negen. Gezinnen die onder de armoedegrens zitten die
de SER hanteert, hebben geen geld voor bijvoorbeeld een laptop, schoolreisjes of lidmaatschap van een sportclub.
Opmerkelijk is dat de meerderheid van de
arme kinderen opgroeit in een autochtoon
tweeoudergezin, waarbij ten minste één van
de ouders werkt. Dit zijn meestal 'werkende minima': mensen met tijdelijk werk, in kleine deeltijdbanen of zzp'ers die moeilijk kunnen rondkomen.
‘We zien dat ouders soms te weinig verdienen aan hun werk’, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.
‘Daar komt bij dat deze ouders te weinig gebruikmaken van de voorzieningen die er zijn en dat een
deel ook nog te maken heeft met schulden. De overheid doet aan die drie dingen nu apart wel iets,
maar niet aan het geheel’.
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Meer dan de helft van de gemeenten biedt arme gezinnen 'kindpakketten' aan. Steun in natura, zoals
gratis abonnementen en lidmaatschappen. Maar de werkende minima worden nauwelijks bereikt.
Volgens het adviesorgaan is het aanbod te complex en zijn de aanvraagprocedures ingewikkeld. Gemeenten zouden de procedures simpeler moeten maken, onder meer door het taalniveau te verlagen.
Hamer: ‘Want nu komt de hulp vaak niet terecht bij de kinderen die het zo hard nodig hebben’.
Hulpverleners zouden meer rekening kunnen houden met de gevolgen van armoede op het gedrag en
oplossend vermogen van mensen. Armoede leidt bijvoorbeeld vaak tot stress en tot het 'wegstoppen'
van de financiële problemen.
Als het aan de SER ligt, gaan scholen beter samenwerken met gemeenten en helpen bij het signaleren
van armoede. Bovendien zouden scholen kinderen moeten leren hoe ze verantwoord met geld omgaan.
Effectief armoedebeleid loont, zegt de raad. Met name het investeren in kinderen heeft positieve effecten op hun ontwikkeling. Zo vinden kinderen uit arme gezinnen die goede ondersteuning krijgen later
makkelijker een baan en doen ze minder vaak een beroep op de zorg.
Bron: NOS.nl

Kosten betaalrekeningen verder omhoog
Bijna alle banken hebben de kosten voor hun betaalproducten verder opgeschroefd. Niet alleen de vaste kosten voor de betaalrekening en betalen buiten eurolanden, ook de tarieven voor papieren afschriften werden hoger.
ING verhoogde per 1 januari de kosten van alle pakketten (voor bestaande klanten), behalve van zijn
OranjePakket. Het ING BasisPakket werd 18 procent duurder (23,64 euro per jaar). In twee jaar tijd
steeg de prijs voor dit pakket met liefst 36 procent.
Klanten van Rabobank betalen per 1 april 1,20 euro extra per jaar. Voor het goedkoopste pakket betekent dat een prijsstijging van ruim 8 procent. Triodos Bank verhoogde de vaste jaarlijkse kosten ook
met 1,20 euro (ruim 4 procent) maar verlaagde als enige de rente voor rood staan: van 12 naar 10 procent.
Bij ABN Amro werd in juli 2016 het ‘BetaalGemak Max - pakket’ duurder en is de rentevergoeding gezakt van 0,5 naar 0,2 procent. ASN Bank, Knab en SNS verhoogden geen kosten, maar verlaagden wel
de rente over het positieve saldo op de betaalrekening. De andere banken geven overigens helemaal
geen rente op de betaalrekening.

Jaargang 21-2  11

‘t Minimaatje

Volgens de Consumentenbond stopte ING in april vorig jaar met het aanbieden van een aantal pakketten. Hoewel bestaande klanten die pakketten konden houden, probeerde ING hen te verleiden over te
stappen naar het ‘digitale en voordelige’ OranjePakket. De Consumentenbond ontving meerdere
klachten van klanten die dat deden, maar helemaal niet zo voordelig uit bleken te zijn. Bij dit pakket
bleek een tweede betaalpas à 12 euro verplicht. Klagen hielp niet; eenmaal overgestapt konden ze niet
terug. Bij ABN Amro, Rabobank, RegioBank en SNS is een tweede betaalpas niet verplicht.
Bron: Telegraaf

Meer huurders langdurig in financiële problemen
Meer huurders verkeren langdurig in financiële problemen. In 2012 lukte het 37 procent van de ‘huurders met betaalrisico’ vier jaar achtereen nauwelijks om rekeningen te betalen. In 2015 was dit al bijna
55 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
De toename van het aandeel huishoudens met een langdurig betaalrisico is gedeeltelijk te wijten aan de instroom van
nieuwe huishoudens met een relatief laag inkomen in de
huursector, meldt het PBL. Daarnaast hebben stijgende
woonlasten en een achterblijvende inkomensontwikkeling
invloed op de stijging.
In april 2016 bleek uit onderzoek van het PBL al dat het voor steeds meer huurders moeilijk is om elke
maand de huur en andere kosten voor levensonderhoud op te brengen. Een half miljoen huurders (18
procent) kan met moeite aan de verplichtingen voldoen. Een stijging van 2 procent ten opzichte van
2012.
Belangenvereniging de Woonbond ziet de cijfers als een ‘bevestiging voor de noodzaak van huurverlaging’. ‘Huurders zijn de afgelopen jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Een komend kabinet mag dit niet negeren’, aldus de Woonbond. De belangenvereniging pleit al langer voor een huurverlaging van 10 procent.
Bron: NU.nl

Vrijwilliger in bijstand mag 150 euro per maand krijgen
Mensen die in de bijstand zitten en als vrijwilliger actief zijn, mogen binnenkort voor maximaal 150
euro per maand een onkostenvergoeding krijgen, zonder dat dit wordt verrekend met hun uitkering.
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Over een heel jaar mag het totale bedrag echter niet over 1500 euro heen gaan. Staatssecretaris Jetta
Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) past hier de regels voor aan.
Het leidt ertoe dat de onkostenvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden hetzelfde wordt, ongeacht
het soort uitkering. Op dit moment gelden nog verschillende regels.
Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot van het CDA drong er vorig jaar in een initiatiefnota op aan de
maximale vergoeding voor iedereen gelijk te maken.
Bron: ANP

Veertig miljoen extra voor bestrijding armoede onder kinderen
Vijf samenwerkende organisaties krijgen 40 miljoen euro voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.
De organisaties zijn Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Ze ontvangen de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. De organisaties hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd om kinderen die in armoede leven te bereiken
en te helpen.
Het gaat daarbij om zaken als een abonnement op een sportclub, een fiets, schoolbenodigdheden of
geld voor een verjaardagsfeestje. Hiervoor wordt een digitaal aanvraagsysteem opgezet. Met een druk
op de knop is te zien welk aanbod voor kinderen in welke gemeente beschikbaar is. Met de subsidie
van 40 miljoen kunnen ruim 300.000 extra voorzieningen worden verstrekt aan kinderen.
Bron: ANP

Rotterdam: collectieve zorgpolis voor alle inwoners
De gemeente Rotterdam wil een zorgverzekering, die nu nog bestemd is voor mensen met een minimuminkomen, vanaf 2019 aan alle inwoners gaan aanbieden.
Sinds 2013 kunnen mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum loon in de havenstad
een complete zorgverzekering afsluiten met een eigen risico van 50 euro per jaar. In dit pakket zitten
basiszorg, een uitgebreide aanvullende polis en een tandartsverzekering. Ook is de eigen bijdrage in de
thuiszorg en langdurige zorg aan chronisch zieken meeverzekerd. De maandpremie voor deze verzekering bedraagt nu ongeveer 160 euro per persoon.
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Zowel de gemeente als de ruim 55.000 verzekerden zijn tevreden over de polis. Rotterdam wil dit doen
omdat ook mensen met middeninkomens en hogere inkomens tegen onverwacht hoge zorgkosten aan
kunnen lopen, zo is te lezen in een voorstel van burgemeester en wethouders.
Patiëntenfederatie Nederland vindt het een goed initiatief. ‘Wij roepen andere gemeenten op om te
kijken hoe Rotterdam dit doet. Vooral voor chronisch zieken en mensen met een beperking is dit interessant’.
Bron: ANP

Gemeente Den Haag blundert met gegevens van mensen in de
bijstand
De gemeente Den Haag heeft een blunder gemaakt door de gegevens van een groep bijstandsgerechtigden die een onderneming wilden beginnen, kwijt te raken. Zij hadden zich aangemeld voor de proef
'Ondernemend uit de bijstand', waarmee Hagenaars met een bijstandsuitkering een jaar lang de kans
zouden krijgen om te beginnen als ondernemer.
Door een technische storing is het niet meer mogelijk om
na te gaan wie zich hebben ingeschreven. Voor de proef
konden honderd Haagse bijstandsgerechtigden zich opgeven. De bedoeling was om het voor hen makkelijker te
maken een bedrijf te beginnen, door ze meer vrijheid te
geven bij het opzetten van een eigen onderneming.
GroenLinks en de Haagse Stadspartij, initiatiefnemers van
de proef, zijn verbijsterd over de problemen en hebben
raadsvragen gesteld. 'Na bijna een jaar zijn we nog geen
stap verder met dit belangrijke project. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente hier zulke steken laat vallen', aldus Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van
GroenLinks in de Haagse gemeenteraad.
Bron: Omroep West

Bankbeslag zorgt voor meer financiële problemen
De Nationale Ombudsman vindt dat schuldeisers moeten ophouden met het plunderen van de bankrekening van mensen met schulden. De organisatie vindt dat net als bij loonbeslag, het beslag op het
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salaris of de uitkering, ook bij bankbeslag een zogeheten beslagvrije voet moet gelden. Dat is het minimum dat mensen nodig hebben om van te kunnen leven.
De drie grootste schuldeisers die bankbeslag opleggen zijn de Belastingdienst, het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) en de gerechtsdeurwaarders. Jaarlijks leggen zij 450.000 keer bankbeslag op bij
mensen op het bestaansminimum, blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman.
Schuldenaren die na een bankbeslag geen geld meer over hebben voor hun eerste levensbehoeften,
kunnen verzoeken om terugbetaling. De gerechtsdeurwaarders geven echter bijna standaard nul op
rekest. De Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) gaan hier coulanter mee om.
Bij de Belastingdienst verzochten vorig jaar 10.200 schuldenaren om terugbetaling, omdat ze geen geld
meer over hadden om te leven. Maar liefst 83 procent van de verzoeken werd toegekend. Het CJIB
deed 315 terugboekingen, waarvan 63 bij schrijnende gevallen. Bij de gerechtsdeurwaarders daarentegen werden vorig jaar 627 verzoeken om terugbetaling ingediend waarvan slechts een enkel verzoek is
toegekend.
De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBVG) zegt de wet te volgen. Daarin
staat dat bij loonbeslag, het beslag op het salaris of de uitkering, een zogeheten beslagvrije voet geldt.
Dat is het minimum dat mensen nodig hebben van te kunnen leven.
Bij een beslag op de bankrekening daarentegen geldt geen beslagvrije voet. ‘Daardoor ontstaat een
merkwaardige situatie’, aldus de Nationale Ombudsman. ‘Het bedrag dat de werkgever of uitkeringsinstantie aan het einde van maand op de bankrekening van de schuldenaar stort, het bedrag dat overblijft na toepassing van de beslagvrije voet, wordt alsnog ingevorderd via de bankrekening. Dit ondergraaft de werking van de beslagvrije voet’.
De KBVG geeft aan te handelen in opdracht van klanten. Zij neemt in toenemende mate contact op met
haar klanten als schuldenaren aangeven onder het bestaansminimum terecht komen. ‘Maar als de
schuldeiser toch wil invorderen, willigen wij dat verzoek in’, aldus Wilbert van de Donk, voorzitter
van de KBVG. ‘Grote schuldeisers, zoals energieleveranciers, houden overigens meer rekening met de
beslagvrije voet dan kleinere schuldeisers, zoals mkb’ers. Grote schuldeisers kunnen zich simpelweg
meer permitteren’.
De Nationale Ombudsman vindt dat ook bij bankbeslag een beslagvrije voet moet gelden. ‘Het feit dat
de beslagvrije voet niet geldt bij bankbeslag is een structureel probleem. Ik zie in mijn praktijk dat het
ervoor kan zorgen dat mensen bijvoorbeeld hun huur en energierekeningen niet kunnen betalen. Zij
maken nieuwe schulden en komen nog verder in de problemen’. Dit knelpunt lost de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet op.
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De KBVG, het CJIB, de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Sociale Verzekeringsbank
en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen staan achter de aanbeveling van de Nationale
Ombudsman.
Bron: Kassa

Afschrijving boete terugdraaien
De Nationale ombudsman heeft in gesprek met zes overheidsinstanties afgesproken dat ze bij bankbeslag de beslagvrije voet zullen respecteren. Dit geldt ook voor het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) die boetes van de bankrekening mag afschrijven, het zogenaamde verhaal zonder dwangbevel.
Een aanmerkelijke verbetering. Maar let wel, terugdraaien heeft tot gevolg dat de deurwaarder wordt
ingeschakeld.
Als boetes niet op tijd betaald worden gaan ze fors omhoog. Eerst wordt de boete verhoogd met 50 procent. Binnen vier weken nadat de aanmaning is toegezonden, moet de boete inclusief verhoging zijn
betaald. Als de boete opnieuw niet tijdig in z’n geheel is betaald, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 100 procent van de oorspronkelijke boete, inclusief de eerdere verhoging.
Als de boete ook na de tweede verhoging niet is betaald, heeft het CJIB de keus tussen verhaal zonder
dwangbevel en verhaal met dwangbevel. Verhaal zonder dwangbevel kan door de boete af te schrijven
van de bankrekening. Bij verhaal met dwangbevel overhandigt de deurwaarder het dwangbevel aan
betrokkene. De deurwaarder kan dan beslag leggen op onder meer het inkomen, de inboedel of de
bankrekening.
Als je door het afschrijven van de boete van de bankrekening in de problemen bent gekomen, kun je
sinds kort het CJIB verzoeken de afschrijving terug te draaien. Als het CJIB de afschrijving terugdraait,
zal een deurwaarder langskomen met een dwangbevel. Die kan dan bijvoorbeeld loonbeslag leggen.
Nadeel is dat hier een paar honderd euro aan extra kosten mee gemoeid is. Het is dus verstandig om
alleen om het terugdraaien van de afschrijving te vragen als dit echt nodig is.
Bron: André Moerman (Schuldinfo.nl)
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Meer mensen in de bijstand
Het aantal bijstandsgerechtigden is in het eerste kwartaal gestegen tot 474.000. Dat zijn er 15.000 meer
dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond toegenomen, terwijl het aantal bijstandsontvangers met
een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald.
Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond kwam eind maart bijna
4000 lager uit dan een jaar eerder. Het was het tweede kwartaal op rij dat deze groepen minder bijstandsgerechtigden tellen.
Bij de groei van de bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond, met ruim 19.000
tussen maart 2016 en maart 2017, gaat het voor een aanzienlijk deel om mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep betreft Syriërs. Eritreeërs komen hierna.
Bron: de Telegraaf

Kans op vaste baan neemt weer toe
De kans op het vinden van een vaste baan neemt weer toe. Volgens de nieuwste prognoses van uitkeringsinstantie UWV trekt de arbeidsmarkt steeds verder aan. Sommige sectoren hebben intussen zelfs
grote moeite om geschikt personeel te vinden, zoals de bouw en de zorg.
Zo'n 17 procent van de nieuwe werknemers kreeg vorig jaar
direct een vast contract. Dat was in 2015 nog 14 procent. Het gaat
nog wel om een flink lager aandeel dan in 2009, toen nog 31
procent van de instromers meteen vast aan de slag ging. UWVarbeidsmarktdeskundige Rob Witjes verwacht dat dit percentage
de komende jaren verder omhoog zal gaan.
Het tekort in bepaalde sectoren geldt volgens Witjes vooral in de
bouw, ICT en zorg. Gekwalificeerde programmeurs,
gespecialiseerde verpleegkundigen en bijvoorbeeld
installatiemonteurs zijn vaak amper nog te vinden. Naar
receptionistes en administratieve is daarentegen intussen bijna
geen vraag meer.
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Toch was de boodschap van het UWV niet alleen maar positief. Op de arbeidsmarkt is ook nog sprake
van een groep langdurig werklozen die amper aan de bak komt. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen die zich in hun loopbaan amper bijgeschoold hebben. Naast de formele werklozen zijn er ook nog
circa 400.000 mensen die best willen werken, maar recent niet naar de baan hebben gezocht.
Bron: de Telegraaf

Kinderen van ouders met schulden kampen vaak ook met
geldproblemen
Kinderen van ouders met schulden komen opvallend vaak later zelf in geldproblemen. Om dat te voorkomen, moeten scholen veel meer lesgeven over geld, vindt het Nibud. ‘Laat kinderen in de rekenles
uitrekenen wat een mobieltje op afbetaling écht kost’.
Financieel opvoeden betekent je kroost leren omgaan met geld, maar een groot aantal ouders is hier
zelf niet toe in staat, laat staan dat zij hun kinderen het goede voorbeeld kunnen geven. Kinderen uit
een gezin met financiële problemen hebben een aanzienlijk grotere kans om later zelf ook in de schulden te raken.
‘Financiële opvoeding is te complex om alleen aan ouders over te laten. Zeker aan ouders die zélf niet
goed met geld omgaan’, stelt Gabriëlla Bettonville van het Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
Het Nibud vindt dat scholen een grotere rol moeten krijgen in de financiële opvoeding. Volgens de
budgetvoorlichter moeten vaardigheden om met geld om te gaan een veel belangrijker onderdeel van
de lesstof worden.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat bij schulden de geschiedenis zich vaak herhaalt. Een studie van het
Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2011 stelde vast dat kinderen die in armoede opgroeien een tot vier
keer grotere kans hebben later ook met armoede te worden geconfronteerd.
Niet alleen het slechte voorbeeld van hun ouders speelt kinderen parten. Soms zijn ze ook belast met
'de verkeerde genen'. Amerikaanse wetenschappers ontdekten in 2010 het 'schulden-gen'. Mensen met
het 'verkeerde' gen bleken gemiddeld fors meer schuld op hun creditcard te hebben. Een verklaring
kan zijn dat het schulden-gen mensen impulsiever maakt, wat het risico op schulden vergroot.
Heeft financiële opvoeding - door de ouders of door school - wel zin als een kind genetisch is belast?
Het Nibud vindt van wel. ’Als een kind aanleg heeft om dik te worden, dan zeg je toch ook niet dat
mager eten zinloos is omdat-ie toch de verkeerde genen heeft’, zegt Bettonville. ‘Eerder geldt het tegenovergestelde: kinderen die genetisch belast zijn, moeten juist meer ondersteuning krijgen’.
Bron: AD
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Arme kinderen krijgen extraatje van gemeente
De gemeente Zoetermeer gaat vanaf dit jaar structureel extra geld inzetten voor de aanpak van armoede onder kinderen. Met een deel ervan wordt dit jaar het budget voor dagjes uit voor alle kinderen met
een Zoetermeerpas verdubbeld.
De bijdrage behelst een bedrag van 20 euro, dat wordt verstrekt
vóór de zomervakantie (8 juli). De bijdrage van het Rijk hiervoor
is structureel, dus wordt jaarlijks uitgekeerd.
In Zoetermeer maken zo’n 4.500 kinderen gebruik van de Zoetermeerpas.
Ook op andere gebieden wil de gemeente kinderen in armoedesituaties ondersteunen. Hiervoor is de gemeente in overleg met
verschillende partijen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad in 2018.
Bron: AD

Openingstijden MiM tijdens de zomervakantie
Evenals vorige jaren, zal het MiM gedurende de
zomervakantie beperkte openingstijden kennen. Tussen
8 juli 2017 en 20 augustus 2017 zijn beide vestigingen
slechts geopend op de maandag, woensdag en vrijdag.
In Meerzicht is dat dan tussen 9:00 uur en 11:00 uur en
in Oosterheem tussen 10:00 uur en 12:00 uur.
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De stichting Mensen in de Minima (MiM) is een stichting die helpt bij het invullen
van alle soorten formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
Het MiM helpt bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale
wetgeving. Ook geeft het MiM informatie over diverse zaken waar mensen in
hun dagelijks leven mee te maken krijgen.
De stichting MiM verzorgt ook zelf workshops. Deze worden gegeven als er veel
vraag naar is. Ook organiseert het MiM wel thema-ochtenden.
Daarnaast voert de stichting MiM regelmatig overleg met de gemeentelijke
afdeling Werk, Zorg en Inkomen en heeft zij een vertegenwoordiger (op
persoonlijke titel) in de Adviesraad Sociaal Domein, waarin men kan
meepraten over gemeentelijk beleid ten aanzien van het gehele sociale
domein. Het MiM heeft ook zitting in het Beleidsoverleg Armoedebestrijding
Zoetermeer (BOAZ), waarin activiteiten van organisaties in het kader van
armoedebestrijding worden besproken en ontwikkeld.
De hulp die de stichting MiM biedt, is gratis.
Bezoekadressen:
Uiterwaard 27,
2716 VB Zoetermeer
Telefoon: 079-3165945 / 3163293 / 3165944
Fax: 079-3165942
E-mail: meerzicht@stichtingmim.nl
Oosterheemplein 198,
2721 NB Zoetermeer
Telefoon: 06-53883757
E-mail: oosterheem@stichtingmim.nl

Website:
http://www.stichtingmim.nl
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