
Langdurige stress, 
eenzaamheid en 
uitsluiting.

Geen volwaardige 
deelname aan de 
maatschappij.

Problemen met  
gezondheid,  
onderwijs, werk  
en veiligheid.

Kinderen maken 
minder kans op een 
goede toekomst.
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Veel mensen in Nederland hebben geldzorgen of problematische 
schulden. Daar gaat enorm veel leed en verdriet achter schuil. Met de 
Aanpak geldzorgen, armoede en schulden wil het kabinet dit probleem 
aanpakken. Samen met iedereen die hierbij betrokken is. 

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Samen pakken we geldzorgen aan

€

De oorzaken voor deze problemen zijn divers. 
Bovendien geven de snel stijgende kosten van 
energie, wonen en boodschappen nóg meer 
mensen geldzorgen.

599.000  
huishoudens kampen 
met problematische 
schulden.

900.000  
mensen (waarvan 
221.000 kinderen) 
leven in armoede.

1.400.000  
(1 op de 5) huis
houdens hebben 
geldzorgen.  

Huidige situatie Gevolgen voor mensen
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Duurzame verandering realiseren - óók in moeilijke tijden

Preventie van geldzorgen 
• Vergroten van financiële kennis en  

vaardig heden van kinderen en jongeren.
• We gaan consumenten beter beschermen  

tegen riskante leningen en risicovolle  
financiële producten.

• Met het lezen- en schrijvenprogramma  
Tel mee met Taal investeren we in basis- 
vaardigheden, zodat mensen beter  
begrijpen welke verplichtingen zij aangaan.

• Betalingsachterstanden beter en vroeger  
signaleren, zodat mensen sneller hulp krijgen. 

Versterken van bestaanszekerheid
• Het wettelijk minimumloon en de 

uitkeringen gaan in 2023 omhoog.
• Een onafhankelijke commissie neemt  

de hoogte van uitkeringen  
onder de loep. 

• Betere toegang tot  
(mond)zorg voor  
mensen met een  
laag inkomen.

Sneller perspectief 
• Er komt extra geld om de schuldhulpverlening 

aan zelfstandig onder nemers te verbeteren.
• Door het Waarborgfonds saneringskredieten 

kunnen alle gemeenten saneringskredieten 
aanbieden, ook aan jongeren en zelfstandig 
ondernemers. 

• Samen met gemeenten, maat- 
schappelijke organisaties en  
vrijwilligers gaan we nóg  
wijkgerichter werken met  
hulp van vernieuwende  
financieringsvormen.

Iedereen doet mee
• Met de Alliantie kinderarmoede 

stimuleren we lokale samen-
werkingen gericht op kinderen  
die opgroeien in armoede. 

• We zetten met de armoedepartijen 
en gemeenten in op het vergroten 
en bestendigen van het bereik van 
kinderen met voorzieningen, zoals muziekles  
of een verjaardagscadeau. 

• Ook gaan we deze voorzieningen uitbreiden van 
middelen naar bijvoorbeeld stages of traineeplekken. 

• We helpen professionals rond kind en gezin bij het 
signaleren en omgaan met kinderarmoede.

Factsheet
Bekijk hier de factsheet met alle acties uit  
de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden,  
zoals die door minister Carola Schouten  
naar de Tweede Kamer is gestuurd.  

Een overheid die werkt voor mensen 
• Mensen helpen om beter de weg te vinden naar 

onbenutte voorzieningen door hen actief op te 
zoeken of via hun contact personen. 

• Eén betalingsregeling voor  
betalings achterstanden bij diverse 
uitvoeringsorganisaties van de  
rijksoverheid, mét de mogelijkheid  
van een ‘pauzeknop’.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/13/factsheet-armoedeplan
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2Wat willen we bereiken? *

Het aantal kinderen  
dat in armoede opgroeit  
is in 2025 gehalveerd. 

Het aantal mensen dat in 
armoede leeft is in 2030 
gehalveerd.

Het aantal huishoudens met 
problematische schulden is  
in 2030 gehalveerd.

Uitgangspunten voor de aanpak
We gaan mensen en hún vragen en behoeften weer centraal stellen:

Oog voor wat nodig is
Leidend is de vraag: wat is je 
situatie en wat heb je nodig 
om die te verbeteren? 

Sámen aan de slag
Kabinet, gemeenten, organisaties, 
vrijwilligers én mensen met  
geldzorgen werken samen aan 
oplossingen. 

We praten niet over  
mensen, maar mét mensen 
Een groot netwerk van ervarings-
deskundigen denkt mee over het 
beleid en de uitvoering 

Meer werken op basis  
van vertrouwen
Regels zijn er voor mensen. Ze  
moeten oplossingen niet blokkeren.

Sámen aan de slag

We starten niet op nul

Veel partijen spelen nu al een  
belangrijke rol. Denk aan sociale 
verbanden, informele netwerken, 
vrijwilligers en ervarings
deskundigen. Door hun kennis en 
ervaring nog beter te benutten, 
bereiken we veel meer.

We delen de lokale 
goede aanpakken  
en initiatieven met 
als doel deze ook  
op andere plekken  
te laten slagen. 

We bouwen voort 
op de goede erva
ringen van de brede 
schuldenaanpak  
en de aanpak van  
kinderarmoede.

Verschillende minis 
teries werken nu al 
nauw samen. Bijvoor
beeld op thema’s als 
onderwijs, wonen, 
armoede en zorg. 
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*ten opzichte van 2015


