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Meneer A – in klantperspectief

Achtergrond informatie

Leeftijd: 46 jaar

Culturele achtergrond: geboren en getogen in Groningen

Opleidingen: VMBO diploma

Burgerlijke staat: eerst een samenlevingscontract, nu gescheiden

Kinderen: geen

Psychische staat: veel moeite met lezen en schrijven

Fysieke staat: Heeft een hernia

Woonsituatie: heeft een koophuis

Soorten inkomen: inkomen uit loondienst  werkloosheidswet  bijstandsuitkering

Meneer is geboren en getogen in Groningen stad. Hij heeft veel moeite met lezen en

schrijven, maar heeft zijn VMBO diploma gehaald. Hij heeft een eigen huis gekocht en

woont daar samen met zijn vrouw met wie hij een samenlevingscontract heeft sinds

2010. Hij werkt bij de betoncentrale en zijn vrouw heeft geen baan.

Casus

2010 – Meneer gaat samenwonen met zijn vriendin. Ze nemen ook een

samenlevingscontract.

2011 – Meneer wordt ziek, hij heeft een hernia in de onderrug. Hierdoor wordt hij

ontslagen en komt hij in de werkloosheidswet.

2011 - De hernia wordt steeds heftiger. Meneer kan soms twee dagen niet lopen. Ook

solliciteert hij, maar wordt niet aangenomen. Hierdoor raakt hij overspannen want

meneer wil altijd lekker bezig zijn en dat kan niet.

2011 – Meneer zijn vrouw storneert het geld dat volgens automatische incasso van zijn

rekening wordt afgeschreven. Hij ziet niet dat de schulden ontstaan, omdat zijn vrouw de

financiën beheert (ook alle post). Er ontstaan schulden bij de energieleverancier en

ziektekosten verzekeraar.

2012 – Meneer ziet ineens een fikse rekening bij de energieleverancier en ziektekosten

verzekeraar. Hij ontdekt dat er In gesprek met zijn vrouw komt meneer er achter dat zij

ook schulden had uit haar vorige relatie, die ze met zijn geld gedeeltelijk afbetaald.

Meneer en zijn vrouw besluiten te gaan scheiden. Zijn vrouw vertrekt het huis uit.

Sindsdien heeft hij ook veel moeite met het vertrouwen van anderen.

2012 – De echtscheiding duurt een half jaar. Meneer heeft voor de scheiding ook een

advocaat aangenomen, dus die kosten komen erbij. Het is geen makkelijke scheiding.

2012 – In de rechtbank wil meneer zich schadeloos laten stellen, omdat hij in zijn

beleving de schulden niet heeft veroorzaakt.

2012 – Meneer probeert zelf afbetalingsregelingen te treffen door te bellen. Schuldeisers

zijn het niet eens met het bedrag dat hij aangeeft te kunnen betalen, dus er komen geen

regelingen tot stand. Ondertussen komen deurwaarders aan de deur maar hier blijft

meneer nuchter onder. Er wordt zelfs één keer gedreigd met gas of licht afsluiten.
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Uiteindelijk gebeurt dit niet. Meneer stelt wel dat de deurwaarders niet aan zijn hond

moeten komen, want dan gaan ze zijn grens over.

2012 – Meneer wil heel graag van zijn schulden af, dus zoekt hij zelf een

schuldhulpverleningsbureau via internet. Hij komt in contact met een bureau en krijgt

een bewindvoerder toegewezen.

2012 tot 2014 – De relatie met zijn bewindvoerder verloopt moeizaam. Meneer kan naar

zijn beleving weinig contact krijgen, maar wil graag weten wat er met zijn geld gebeurt.

Hij ziet wel dat zijn schulden blijven oplopen en dat maakt hem boos. Hij heeft het idee

dat zijn bewindvoerder ‘niets doet’.

Begin 2014 – Meneer gaat op zoek naar een nieuwe bewindvoerder. Via een vriend in

schulden hoort hij over een andere bewindvoerder. Hij zoekt contact met haar en krijgt

een nieuwe bewindvoerder.

Begin 2015 – Zijn nieuwe bewindvoerder regelt binnen één jaar dat meneer in de WSNP

komt. Ook begint zij met het organiseren van regelingen met de schuldeisers.

2015 – In de WSNP krijgt meneer een nieuwe bewindvoerder. Hij heeft geregeld contact

met zijn bewindvoerder. Dit vindt hij fijn, want dat geeft hem het gevoel dat hij weet wat

er allemaal gebeurt. Hij komt ook in contact komt met de voedselbank.

2016 – Er komt een deurwaarder van de energieleverancier aan de deur. Meneer verwijst

weer naar zijn WSNP traject. Hij is hier gefrustreerd door. Naar zijn beleving ‘blijven ze

het maar proberen, terwijl hij nu alles goed doet’.

2018 – Meneer heeft nu een bijstandsuitkering en leeft van gemiddeld 60 euro per week.

Het WSNP-traject verloopt goed. Hij krijgt weer zijn post thuis, maar dit vindt hij wel heel

spannend omdat hij niet wil falen.

---

2018 – Meneer doet nu soms vrijwilligerswerk. Zijn zaak zal in februari weer voor de

rechter komen en de rechter zal beslissen of dat restant aan schulden kwijtgescholden

wordt.
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Meneer B – in klantperspectief

Achtergrond informatie

Leeftijd: 33 jaar

Culturele achtergrond: geboren en getogen op Curaçao, op zijn 18e naar Nederland

verhuist

Opleidingen: militaire opleiding op Curaçao, VMBO koksopleiding in Nederland

Burgerlijke staat: alleenstaand

Kinderen: zoontje van 4 jaar

Psychische staat: jeugdtrauma’s vanwege mishandeling door ouders

Fysieke staat: geen bijzonderheden

Woonsituatie: huur-appartement

Soorten inkomen: studie financiering + lening  bijstandsuitkering  inkomen uit

loondienst

Meneer B is geboren en getogen op Curaçao. In zijn jeugd wordt hij door zijn ouders
mishandeld. Vanaf zijn zestiende doet hij een militaire opleiding om zijn thuissituatie
overdag te kunnen ontvluchten.

Casus

2003 – Meneer verhuist op zijn 18e naar Nederland om te studeren. Hij wil weg uit de
thuissituatie en heeft nog familie in Nederland. In Nederland aangekomen blijkt dat de
familie in Nederland toch geen (vaste) verblijfplek voor hem heeft. Hij gaat snel op zoek
naar een huurappartement.

2003 – Meneer heeft een appartement gevonden. Vanaf dat moment gaat meneer lenen
bij DUO, om naast collegegeld zijn appartement te kunnen betalen.
Hij voelt zich heel verantwoordelijk voor zijn neefje. Voor zijn gevoel heeft hij zijn neefje
meegenomen naar Nederland. Daarom laat hij alle verzekeringen en abonnementen op
zijn naam zetten waar dat kan.

2003 - Meneer zijn inkomen is niet toereikend. Hierdoor ontstaan schulden. Eerst bij de
internet en tv provider. Daarna bij de ziektekosten verzekeraar. Als laatste ontstaat
huurachterstand en schulden bij nutsbedrijven. Ondertussen loopt zijn lening bij DUO
steeds meer op.

2003 tot 2011 – Meneer probeert te studeren en later solliciteren, maar dit is heel lastig
met de schulden in zijn hoofd. Hij krijgt veel brieven thuis die hij ongeopend op de mat
laat liggen. De stress is zo hoog dat er elke dag angst leeft om weer een brief te krijgen.
Ondertussen blijven deurwaarders maar komen en halen ze langzaam het huis leeg.

In diezelfde periode raakt meneer overspannen en voelt zich daardoor ziek. Hij gaat naar
de huisarts. De huisarts kent zijn jeugdverhalen. De huisarts verwijst meneer meerdere
keren naar een psycholoog. Hij gaat niet, omdat hij het eng vindt met een vreemde te
praten en er tegen op ziet weer zijn verhaal te moeten delen.

2009 – Meneer krijgt een relatie met zijn vriendin en gaat in 2011 samenwonen met zijn
vriendin in het appartement.

2012 – Meneer wordt eindelijk aangenomen bij een bedrijf als kok. Zijn baas vertelt hem
hoe het werkt in Nederland als je schulden hebt. Bijvoorbeeld dat je kunt bellen met
schuldeisers om regelingen te treffen. Meneer probeert een aantal keren achter de
schulden aan te gaan. De telefoongesprekken zijn duur en er kunnen geen regelingen
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georganiseerd worden met de schuldeisers. Hij laat het daarbij en raakt steeds meer
gefrustreerd.

2015 – Meneer en zijn vriendin krijgen een zoontje. Ondanks de omstandigheden noemt
hij dit een fijne periode.

2016 – De spanningen tussen meneer en zijn vriendin lopen steeds meer op. Hij zijn
schulden hebben hier een grote rol in. Ze besluiten uit elkaar te gaan en de vriendin
verhuist. Meneer en zijn vriendin besluiten dat het zoontje beter bij haar kan wonen dan
bij hem. Dit doet hem veel pijn.

2016 - Meneer ziet het niet meer zitten. Hij krijgt steeds meer ‘criminele’ gedachten.
Maar hij wil er niet aan toegeven, want hij is naar Nederland gekomen voor een beter
leven. Zijn gedachte is ‘als het niet lukt heb ik het ten minste geprobeerd’.
Hij krijgt ook een brief dat hij binnen korte tijd uit huis gezet zal worden.

2016 - De aankondiging van de ontruiming heeft meneer er toe gezet een vriendin over
zijn schulden te vertellen. Zij is ambtenaar bij gemeente Groningen. Zij brengt hem in
contact met de gemeentelijke kredietbank en hij krijgt een bewindvoerder aangewezen.
Meneer vindt het spannend weer een nieuw contact te hebben, maar het brengt hem ook
veel opluchting. De bewindvoerder regelt dat meneer niet uit huis gezet wordt. Het
minnelijke traject is gestart.

2016 - Samen met zijn bewindvoerder regelt hij via de rechter dat hij zijn zoontje om de
week kan zien. Dit is een lichtpuntje in het leven van meneer.

2016 – Zijn bewindvoerder legt contact voor meneer met de MJD. Daar krijgt hij een
contactpersoon aangewezen. Deze persoon is heel belangrijk voor hem. Hij heeft een
hele goed band met hem en kan er altijd terecht. Via MJD komt hij ook in contact met de
voedselbank.

2017 – De contactpersoon van meneer bij de MJD komt te overlijden. Dit komt
onverwachts en is voor hem een grote klap. Hij zegt hierover “dit was de beste close
persoon die ik hier in Nederland had”.

2018 - De bewindvoerder en zijn werkgever overleggen over een eventueel WSNP

traject. Meneer heeft stabiel inkomen. Daarom beslist de rechter in maart of meneer

WSNP in mag.

Meneer wil als hij schuldenvrij is een catering bedrijf beginnen met Curaçaose gerechten.
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Meneer C

Achtergrond informatie

Leeftijd: 40 jaar

Culturele achtergrond: geboren en getogen in Groningen

Opleidingen: basisschool afgemaakt

Burgerlijke staat: alleenstaand

Kinderen: geen

Psychische staat: heeft een verstandelijke beperking

Fysieke staat: geen bijzonderheden

Woonsituatie: ouderlijk huis  internaten  op straat  samen met een man  op

straat  appartement van NOVO met twee huisgenoten

Soorten inkomen: bijstandsuitkering

Meneer heeft een verstandelijke beperking. Ook zijn moeder en zus hebben een

verstandelijke beperking. Zijn vader is zwaar alcoholist en gokverslaafde. Vroeg in zijn

jeugd is zijn vader weggegaan bij het gezin. Zijn zus komt van een andere vader. Meneer

was een lastig kind. Hij had veel agressieproblemen en vond de basisschool erg moeilijk.

Vanaf zijn tiende zat meneer in verschillende internaten. In de puberjaren spijbelt hij

elke dag en besluit hij te stoppen met de middelbare school.

Casus

1996 - Meneer is 18 jaar als hij weggaat bij het internaat en op straat gaat leven. Hij

zwerft overal een beetje rond. Hij belandt in Amsterdam.

1998 - In Amsterdam gaat meneer de prostitutie in om geld te verdienen. Hij is dan 20

jaar. Hij ontmoet daar een man die hem onder zijn hoede neemt. De man heeft een huis

in Alkmaar. Hij mag daar af en toe blijven slapen. Er ontstaat een diepe band tussen

meneer en de man.

2001 - Meneer en de man besluiten naar Limburg te gaan en een nieuw leven te

beginnen. Uiteindelijk krijgen ze een huisje in Kerkrade. Ze blijven daar samen wonen.

2005 tot 2015 - Meneer komt in aanraking met ‘zware jongens’ in de kroeg. Zij vragen of

meneer geld wil verdienen. Meneer leent zich ervoor om katvanger te zijn en laat

brommers en auto’s op zijn naam zetten.

Hij heeft bijna geen inkomen meer. Hij koopt ook veel dingen online bij grote

winkelketens die hij vervolgens niet betaalt. Meneer sluit ook twee leningen af bij de

bank.

2007 tot 2015 - Bij een bouwmaterialenzaak koopt meneer bouwmaterialen. Het

betaalproces is zo ingericht dat meneer een voorschot van 400 euro moet betalen en na

twee weken de spullen weer moet inleveren. Maar hij levert deze spullen niet in en

verkoopt ze in België, omdat hij er daar winst op kan maken. Er ontstaat hierdoor een

fikse schuld.

2009 - Meneer leert hulpverleners van een stichting voor mensen met een verstandelijke

beperking kennen. Er wordt gesproken over een schuldhulpverleningstraject. Dit komt

niet van de grond (Meneer weet niet meer waardoor dit niet lukte).
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2013 - Meneer kan ook zijn ziekteverzekering en tandartsverzekering niet meer betalen.

Ook bij de belastingdienst heeft meneer een grote schuld. “Huur, water, gas, licht is het

belangrijkst bij mij. De rest interesseerde mij geen flikker” zegt hij. Maar op een gegeven

moment ontstaat ook huurachterstand en krijgt hij schulden bij nutsbedrijven.

2015 – Meneer woont nog met de man samen als die plotseling overlijdt. Dit is een

enorme klap voor meneer. Hij heeft inmiddels elf schuldeisers en weet niet wat hij moet

doen. Hij ontmoet hulpverleners van een stichting voor mensen met een verstandelijke

beperking. Die helpen hem om contact te zoeken met een bewindvoerderskantoor.

2015 – Meneer gaat naar het bewindvoerderskantoor in Kerkrade. Het voelt voor hem

alsof hij hulp móét hebben, anders ligt hij straks in de goot en dan is hij helemaal niks

meer. Twee maanden later krijgt hij een bewindvoerder toegewezen. Hij ontvangt ook

een brief van de woningcorporatie dat hij het huis uitgezet wordt. Dit is omdat buren

klagen over rommel en stank en meneer een huurachterstand heeft.

2015 – Meneer weet niet meer wat hij moet doen. Hij vertrekt weer naar Groningen en

leeft weer een tijdje op straat. In slaaphuizen leert hij hulpverleners van een dak- en

thuislozen opvang kennen. Deze helpen hem zijn leven weer wat op orde te krijgen en

brengen hem in contact met een stichting voor mensen met een verstandelijke

beperking.

2016 – Meneer krijgt een woning toegewezen vanuit de stichting. Hier woont hij samen

met twee andere mannen. Hij krijgt bericht van zijn bewindvoerder dat er regelingen zijn

getroffen met drie van de elf schuldeisers.

2016 - Het kantoor waar zijn bewindvoerder werkt, zit dus in Limburg. Als meneer ‘grote

vragen’ heeft moet hij met de trein naar Limburg, maar eigenlijk kan dit financieel nooit

uit. Wel kan hij zijn bewindvoerder altijd bellen of mailen. Hij zou graag een

bewindvoerder in Groningen hebben, omdat hij het prettig vindt dat hij er dan makkelijk

heen kan. Zijn advocaat probeert dat te regelen.

2018 –Over een half jaar is er een kans dat meneer de WSNP in mag.

Hij heeft weer contact met zijn moeder en zus. Ze wonen in Hoogkerk onder de stichting

voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij hoopt binnenkort ook te mogen

verhuizen daarheen. Hij doet ook vrijwilligerswerk in Groningen waar hij een kleine

vergoeding voor krijgt. Hij leeft van een bijstandsuitkering. Vanuit de dak- en

thuislozenopvang heeft hij een begeleider die hem helpt in het dagelijks leven. De

begeleider komt twee keer in de week bij hem langs.
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Meneer D – in klantperspectief

Achtergrond informatie

Leeftijd: 50 jaar

Culturele achtergrond: opgegroeid in Nigeria en op zijn 25e naar Nederland gekomen

Opleidingen: WO diploma’s

Burgerlijke staat: eerst getrouwd, nu gescheiden

Kinderen: twee

Psychische staat: depressief

Fysieke staat: geen bijzonderheden

Woonsituatie: huur-appartement

Soorten inkomen: inkomen uit loondienst  werkloosheidswet  bijstandsuitkering

In 1990 verhuist meneer van Nigeria naar Nederland. Hij is dan 25 jaar oud en gaat een
Engelstalige geotechnische opleiding studeren in Enschede. Vervolgens doet hij nog een
gespecialiseerde opleiding in Groningen. Hij heeft daarna voor een aantal jaren een
succesvolle baan bij een geotechnisch bedrijf.

Casus

2009 - Meneer start een eigen bedrijf in internationale handel tussen Afrika en
Nederland.

2013 – Meneer weet sommige belastingregels niet en vindt sommige regelingen heel
tegenstrijdig. Hij snapt niet alles dat zijn boekhouder hem uitlegt over de regels.

2013 - Meneer weet niet wanneer en hoeveel geld hij uit Afrika krijgt, omdat de
transacties niet op een vaste datum zijn vastgesteld. Uiteindelijk is er iets fout gegaan
met de belastingen. Er ontstaat een schuld bij de belastingdienst.

2013 - Meneer is verhuisd binnen Groningen en heeft naar zijn beleving dit correct
aangegeven bij de belastingdienst. Achteraf blijkt dat hij nog steeds facturen ontvangt op
zijn oude adres, zonder dat hij dit weet.

2013 – Omdat meneer de schuld reeds nog niet heeft afbetaald, wordt hij in gijzeling
genomen door de politie. Dit is mogelijk als er voor een bepaalde vordering gijzeling
openstaat.

2013 - Meneer zit 3 dagen in gijzeling. Hij heeft dat geld wel op zijn rekening, maar niet
bij zich in cash. Naar zijn beleving wordt hij geweigerd het geld te betalen. Hij betrekt op
dit punt zijn advocaat bij de schuldzaken.

2013 – Meneer zijn auto, rechten van het bedrijf en andere dingen rondom zijn bedrijf
zijn in beslag genomen en worden verkocht. Zijn rekeningen zijn ook geblokkeerd.
Meneer snapt niet waarom en voelt zich boos en machteloos. Naar zijn beleving heeft hij
ook geen eerder bericht gehad dat dit zou kunnen gebeuren.

2013 - Doordat zijn rekeningen zijn geblokkeerd, kan meneer geen huur en gas, water,
licht en andere vaste lasten betalen. Hierdoor ontstaan ook schulden bij
woningcoöperaties en nutsbedrijven. Vanwege betrokken incasso bureaus lopen de
kosten nog meer op.

2013 - De advocaat van meneer zoekt contact met de gemeentelijke kredietbank
Groningen. Hij krijgt een bewindvoerder aangewezen. Hij wil ook een uitkering
aanvragen. Sociale dienst zegt dat zijn bewindvoerder dat moet regelen. Zijn
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bewindvoerder zegt dat hij daar mee bezig is. Meneer raakt hiervan in de war en vindt
het lastig dat de processen naar zijn gevoel zo lang duren. Hij leeft een tijd op zijn cash
spaargeld dat hij in huis heeft.

2013 – Meneer heeft al zijn documenten, zoals papieren met de rechten van zijn bedrijf
aan de bewindvoerder gegeven. Hij vindt het vervelend dat hij op deze manier niet bij
zijn eigen documenten kan.

2014 - Zijn vrouw zegt dat zij niet langer zo kan leven en besluit van hem te scheiden.
Ze neemt de kinderen mee, met goedkeuring van meneer. Maar dit doet hem heel veel
pijn. Hij is heel erg teleurgesteld in zijn vrouw en raakt depressief. Ondertussen ontstaat
er betalingsachterstand aan zijn advocaat.

2014 - Meneer is 6 maanden in therapie vanwege zijn depressie. Na 6 maanden stopt hij
omdat hij het moeilijk vind over zijn gevoel te praten. Hij wil gewoon graag dat de
schulden afgelost worden. Meneer komt in deze periode ook in contact met de
voedselbank.

2013 – 2015 Meneer ziet dat de schulden nog niet afnemen. Hij vraagt bij zijn
bewindvoerder hoe dit kan. De bewindvoerder zegt dat de schuld niet hoog genoeg is
voor de rechtbank om met hun zaak aan de slag te gaan. Meneer vraagt waarom niet. De
bewindvoerder legt de Nederlandse regels uit, maar dit snap hij niet helemaal. Hij voelt
zich niet gehoord en machteloos.

2015 - Meneer heeft twee jaar lang gebruik gemaakt van de diensten van de
bewindvoerder. Meneer stopt nu de dienstverlening van bewindvoerder, omdat hij het
gevoel heeft dat de bewindvoerder niks voor hem heeft gedaan in die tijd. Daarom begint
meneer een gerechtelijke zaak tegen de bewindvoerder.

2015 – Via zijn advocaat komt meneer in contact een nieuwe bewindvoerder. Na een
korte periode worden er afbetalingsregelingen met de schuldeisers geregeld.

2018 –Nog één jaar in het minnelijk traject en dan is er de kans dat meneer zijn
schulden kwijtgescholden worden. Hij heeft 50 euro weekgeld.
Meneer zegt dat je als buitenlander in Nederland nooit alle regels van het rechtssysteem
kunt weten. Het voelt alsof de regels elke dag veranderen.


