
tegrotevoet.Het valtopalsAnton
ineensnietmeergaat stappenen
Ninahetwinkelenmetvriendinnen
mijdt.

Hetpatroonblijft: rekeningbin-
nen,kastdeuropen,kastdeurdicht.
Nina: ‘Alsof deellendeerdanniet is.’
Zedurftde telefoonnietmeerop te
nemen, isbangomalleen thuis te
zijn,bangvoornorsedeurwaarders.
Ze rakenhetoverzichtkwijt, commu-
nicerennietmeermethunschuldei-
sers.Opeengegevenmoment stopt
Antonzelfsmetdebetalingvandeali-
mentatie.

Danrealiseerthij zichdat zehulp
nodighebben.Op internet vindthij
een financieel adviesbureau,waar-
meehij inoktober2011 inzeegaat.
Huntotale schuld is zo’n 18duizend
euro.

Datbureaublijktgeengelukkige
keuze.Antonvalt inhandenvanwat
hijnoemt ‘eenvandebeunhazen in
de financiëlehulpverlening’die in tij-
denvanrecessiealspaddestoelenuit
degrondschieten’.

Antonwilminderalimentatiebeta-
lenenheeftdaarovereenzaakaange-
spannen.Hetadviesbureaugebruikt
die rechtszaakomschuldeisers aan
het lijntje tehoudenenduwtzoAn-
tonenNinaverdernaarde randvan
de financiëleafgrond. Eenbeslagop
Antons loondreigt.De schuldeisers
nemengeengenoegenmetde juridi-
scheafleidingsmanoeuvre.
Teneinderaadbesluithij zijn lei-

dinggevende in te lichten.Diever-
moedtalwat,denktAnton, eendeel
vanzijn salarisgaat rechtstreeksnaar
datadviesbureau. ‘Ikhadveel eerder
omhulpmoetenvragen.Het is zo’n
opluchting. Enkelevriendenen fami-
lieledenwetenhetnuook.Datgeeft
rust.Wehoevenookgeenuitvluchten
meer teverzinnenwaaromweniet
meedoenaandureuitjes.’
PinkRoccadeHealthcareblijkt sa-

mentewerkenmetStach, eeneen-
mansbedrijfje voor ‘begeleiding in fi-
nancieelbewusthandelen’.Dat
neemthet stel financieelbijdehand,
zorgtdat zehetadviesbureauniet al-
leenschadevrij kunnendumpen,
maarzelfsgeld teruggestortkrijgen
dat ze teveelhaddenbetaald.Anton:
‘Toenpaskwamenweerachterdat
schuldhulpverlenershelemaalgeen
kosten inrekeningmogenbrengen
bijdegenendie indeproblemenzit-
ten.Wijhaddeneenmalig600euro
betaaldenvervolgenselkemaand
200euro.’ Inde tussentijd ishun
schuld (eenpersoonlijke lening,hy-
potheekachterstand, alimentatie-
achterstand, advocatenkosten,hulp-
verleningskosten)opgelopentot
50duizendeuro.

Teneerste Schulden
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Post-master Leren,
Ontwikkelen & Veranderen
In juni 2013 gaat de negende aflevering

van deze post-master van start.

Infobijeenkomst in Amersfoort
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H
oewelhij eind
2009nogwor-
steltmetdena-
sleepvan ‘een
vechtscheiding’,
isAntongeluk-
kigmetzijnnieu-
wevriendin

Nina.Dedertigers ziende toekomst
rooskleurig in.Beidenhebbeneen
goedebaan.Hijwerkt indeautomati-
seringbij PinkRoccadeHealthcare, zij
als secretaresseopeenadvocatenkan-
toor. Samenverdienenzezo’n60dui-
zendeurobruto.Voldoendeomeen
stabiel tweedegezinnetje te starten,
schatAnton in.
In januari 2010kopenzeeenhuis.

Opbasis vanhunbeider salarissen
krijgenzemakkelijk eenhypotheek.
Het is eenprachtigewoning, inde
buurt vanBreda. Plavuizenopde
vloer, eenruimetuin. Een fijneomge-
vingvoorkinderen. Zewillensnel een
baby.
Het stel kannietbevroedendathet,

nauwelijks anderhalf jaar later, diep
indeschulden (50duizendeuro) zal
zitten.Dathetde rekeningenvan
schuldeiserspaniekerigonbetaald in
eenkast zalwerpen.

Deproblemenbeginnenkortnade
aankoopvanhethuis, alsNinahaar
baanverliest. ‘Ikkwamals laatstebin-
nen,gingerals eersteuit.’ Zorgenma-
kenAntonenzij zichnietoverhun fi-
nanciële situatie. Zehebbensamen
eenaardig spaarpotje.
Voorjaar2011wordthunzoontje

Stef geboren. Enkelemaanden later
trouwenze.Anton: ‘Hetwasgeenex-
travagantebruiloft.Deenigeuitschie-
terwasdekoetsdiewehuurden.Ni-
na’sgrotewens.’ Zegaanervanuitdat
zede rekeningenvandebruiloftmis-
schiennietonmiddellijk,maarzeker

opkorte termijnkunnenbetalen.
Zezijn, zegtAnton,gewendaaneen

bepaald inkomen. ‘Daar leef jenaar,
hetkomtwelgoed,denk je.Datben je
gewend.Maardankomtplotselingde
bodemvan je spaarpot inzicht.’
Dat is eindseptember2011.Deene

rekening tuimeltoverdeandere,die
vanhet trouwfeest, de fotograaf, de
koets, vandekinderkamerdienog
niethelemaal is afbetaald.Anton
moetalimentatiebetalenvoordekin-
derenuit zijneerstehuwelijk. Lang-
zaamrakenzeverstrikt inhun finan-
ciëleproblematiek.
Degrootste foutdie zemaken, is

dat ze indie fasemetniemandover
hunproblemenspreken.Anton: ‘Je
praatdaarniet zomakkelijkover, ook
nietmet familie. Je schaamt je, omdat
je schuldenhebtgemaakt.’Nina: ‘Je
hebthetgevoeldat jehebtgefaald. Je
hebteengoedeopleidinggehaden
danverpruts jehet.’
Die schaamtebrengthennogver-

der inproblemen.Zeblijven levenop

Rekeningbinnen,
kastdeuropen,
kastdeurdicht
Eengoedebaanentochdiep indeschulden;decrisis
slaatook toebijdehogeropgeleidenentweeverdieners.
Ennietalle financiëlehulpverleners zijnbetrouwbaar.
Door Janny Groen

Ikhadveeleerder
omhulpmoeten
vragen.Het is
zo’nopluchting,
wehoevengeen
uitvluchtenmeer
teverzinnen

OnderbegeleidingvanStachbegin-
nenAntonenNinaaaneenzoektocht
in schuldenland.Ze lerenorde te
scheppen inhun financiële chaos,dat
de rekeningenvan incassobureaus
ookniet altijdkloppen,overbegrip-
penalsdebelastingvrije voet, bank-
beslagen,over strengecriteria vande
kredietbank, ze lerenassertief omop-

heldering tevragen.
Stachhelpthenookbijdebroodno-

digegedragsverandering.Nauwkeu-
rigen tot indetailmoetenzealle in-
komstenenuitgavennoteren. Zokrij-
genze inzichtwaarenhoehetgeld
wegvloeit.

Zemoeten leren leven ineenan-
dere inkomensdivisie.Nina: ‘Ikheb


