Dé landelijke vereniging voor bewindvoerders

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat je weer meetellen

‘Ondernemer in hart en nieren’
“Sommige mensen zijn voor pech geboren en ik ben er één van”, zegt John aan het
begin van ons gesprek. En zeker, zijn start was voor een kind niet prettig. Een moeder
met psychische problemen, die geen liefde kon geven aan haar zoon waardoor hij een
groot deel van zijn jeugd doorbracht in onder andere internaten. Maar de man die
tegenover mij zit op een bankje buiten, herken ik niet als een pechvogel. Meer een
gedreven man, die bij problemen zelf naar oplossingen zoekt en liever geen hulp
accepteert.

Boetes en het CJIB
John was sloper van beroep. Gebouwen en andere constructies pakte hij aan om te slopen.
“Geweldig werk was dat. Mijn baas en maten noemden mij het menselijk breekijzer en ik
deed het werk met veel plezier,” vertelt hij. Maar toen sloeg het noodlot toe. Hij kreeg een
ernstig ongeluk en kon daardoor dit werk niet meer doen. De problemen stapelden zich op.
Hij kreeg geen uitkering, sliep in zijn auto. Ook de boetes van het CJIB (Centraal Justitieel
Incassobureau) werden een nachtmerrie. Hij kon deze niet betalen en uiteindelijk pakte de
politie hem daarvoor op. Het gekke hiervan is, je komt door het niet betalen van de boetes in
de gevangenis, maar die boetes blijven gewoon open staan als je weer vrij komt. Dus je lost
niets af en het lost niets op!

Eigen regie
John wil zelf de regie over zijn eigen leven
houden. Hij belde met allerlei mensen van
instanties voor een uitkering en voor een
woning. De uitkering kwam uiteindelijk en via
via lukte het John een woning te krijgen. De
kerk schoot hem te hulp met een lening voor de
huur en de borg. Na allerlei hulpverleners langs
te hebben zien komen, die volgens John weinig
voor hem konden betekenen, kwam hij
uiteindelijk bij een sociaal team terecht. Dit
team zag dat John zeer gemotiveerd was om
zijn leven weer op de rit te krijgen. “Er werd echt
naar mij geluisterd en samen onderzochten we
welke
mogelijkheden
er
waren.
Ook
bewindvoering werd toen genoemd, maar die
tak van sport vertrouwde ik niet. Maar mijn
contactpersoon wist iemand waarmee het goed
zou kunnen klikken. En dat was ook zo! Geen
’jij moet dit en jij moet dat’, maar op
gelijkwaardig niveau beslissingen nemen over
mijn geld. Natuurlijk waren er ook aanvaringen
bijvoorbeeld over mijn onbeperkt bellen
abonnement. Die wil en moet ik houden, want
dat is mijn life-lijn. Maar mijn bewindvoerder is
voor rede vatbaar en zo kwamen we er samen
uit! En mijn schulden, die zijn afgelost.”
Ondernemer
In de afgelopen jaren toen ik onder bewind stond, heb ik de tijd en ruimte die ik kreeg, gebruikt
om een opleiding te volgen voor masseur. Daar ben ik goed in. Toen ik geslaagd was, kon ik
ook via een aanvraag bij de gemeente een massagetafel en spullen aanschaffen. Ik ben
graag zelfstandig en het ondernemerschap zit in mijn bloed. Met die opleiding op zak startte
ik mijn bedrijf Solid worX. Dat was vorig jaar juni. Toen nam ik ook afscheid van mijn
bewindvoerder. Maar, ik kan hem nu altijd nog bellen als ik vragen heb.”Helaas viel door
corona de klandizie de afgelopen maanden wat tegen, maar inmiddels trekt het gelukkig weer
aan.
Of ik nog een advies heb voor de lezers? Zeker wel! Gebruik je tijd als je onder bewind staat
om te leren en bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Gebruik die pauze in je leven en maak
er wat van!”

Wil je reageren op het verhaal van John? Stuur een mail naar secretariaat@nbpb.nl.
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