BLOG ‘Dreigende huisuitzetting’
Meneer krijgt zijn maandbegroting niet op orde. Een akte van cessie, waardoor elke maand een vast
bedrag bij zijn werkgever wordt geïncasseerd, en een paar zaken thuis die zijn aandacht behoeven,
zorgen ervoor dat het even niet loopt zoals het zou moeten. Inmiddels is de huurachterstand tot
ruim vier maanden opgelopen. Op het moment dat ik gebeld wordt, blijkt dat de huisuitzetting over
twee dagen zal plaatsvinden. Meneer is behoorlijk in paniek en slaapt slecht.
Gelukkig heeft meneer de dozen nog niet ingepakt, maar is naar zijn werkgever gestapt met het
verzoek om hulp. Ik word als budgetcoach ingeschakeld. Ik bel de woningbouwvereniging en zijn
werkgever. Voor de werkgever is de helft van de schuld een reëel voorschot en voor de andere helft
kunnen we een betalingsregeling treffen. De huisuitzetting is voorkomen en meneer kan weer rustig
slapen in zijn woning. Wat heerlijk dat een werkgever zo meedenkt met de werknemer.
Er kunnen overuren worden uitbetaald, waardoor ook de andere schulden geregeld kunnen worden
en haalbare betalingsregelingen kunnen worden getroffen.
De volgende keer dat ik op huisbezoek kom, laat meneer trots zien dat hij alle post heeft geordend.
Hij is vrolijk en veel rustiger. Hij is zo blij dat hij in zijn woning kan blijven wonen. Hij woont hier
immers naar volle tevredenheid. We zetten alle aflossingen in een overzicht en hij plakt dit aan de
binnenkant van zijn kast. Zo kan hij bijhouden hoe de schulden steeds kleiner worden.
Ruimte in de maandbegroting wordt behaald door twee belangrijke pijlers. Meneer is zelf al acuut
gestopt met roken en hij pint voortaan een vast bedrag per week. Hierdoor kan hij nu maandelijks al
dertig en binnenkort honderd euro sparen in plaats van dat hij dit tekortkomt. Op deze manier
bouwt hij een financiële buffer voor als er kosten komen. Een stuk voordeliger en fijner dan alles
achteraf moeten terugbetalen. Hiermee krijgt meneer weer de regie in handen. Hij vertelt me hoe
blij hij is met mijn hulp en we wensen elkaar gezellige feestdagen toe.
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