budgetcoach

Over budget,
			buffers en
betalingsproblemen

‘Grip op geld,
dat gun ik iedereen’

Corine Langeveld is een vrouw met een missie: het
inschakelen van een budgetcoach moet de normaalste
zaak van de wereld worden. Waarom schakelen we wel
een boekhouder, een hypotheekadviseur of een personal
coach in als we behoefte hebben aan ondersteuning? Dát
vinden we normaal. Maar een coach voor het verbeteren
van je financiële situatie; dat is lastig. Die komt meestal pas
in zicht als er financiële problemen zijn. En daar schamen
we ons dan diep voor want er rust zo’n taboe op.
Dat is helemaal niet nodig!
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Budget en bestedingspatroon

Envelopjes en bloemkool

Als het gaat over grip op geld, over controle en inzicht,
over mensen echt helpen, dan zit Corine op haar praatstoel. ‘Hoe ga je om met je financiën? Wat er binnenkomt zegt eigenlijk niks. Ik begeleid mensen met een
zeer laag inkomen, met een modaal inkomen, met inkomsten ver boven modaal. Het gaat niet om wat je
hebt, maar om wat je uitgeeft. Wat is je bestedingspatroon? Het is voor de meeste mensen niet te begrijpen
dat je ook met een inkomen van € 20.000,00 per maand
in de problemen kunt komen. Maar mensen met een
hoger inkomen hebben vaak hogere vaste lasten en zijn
langdurige verplichtingen aangegaan. Dus het gaat zowel om het budget als om het bestedingspatroon. Heb je
grip? Heb je een buffer? Wat als het inkomen plotseling
dramatisch daalt?’

‘Het grootste deel van Nederland doet eigenlijk maar wat
als het om geld gaat. Op zich is dat niet erg, zolang het maar
niet voor problemen zorgt. En dat doet het vaak wel. Als je
geen inzicht of overzicht hebt of het lukt je gewoonweg niet
goed om met je geld om te gaan, dan gaat het al snel fout.
Heel veel mensen hebben het ‘goed omgaan met geld’ niet
vanuit huis meegekregen. Terwijl het daar wel begint. Ja, ik
kan goed omgaan met geld, dat is me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was van de envelopjes met budget. Heel
gestructureerd. En ze flikte het altijd om de zaak kloppend te
krijgen. Sterker nog, geld over te houden voor de vakantie.
En mijn vader struinde alles af, nog steeds eigenlijk. Die doe
je geen groter plezier dan met een slimme aankoop. Een
bloemkool bij de Lidl voor de helft van de prijs en bijna twee
keer groter dan bij de AH? Dat vertelt hij aan iedereen!’
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Beleving of realiteit
‘Ik ben niet zo van de algemene tips voor heel Nederland.
Iedere situatie is anders. Dus je moet met maatwerk komen. Met concrete tips, die voor jou van toepassing zijn.
Waar wat mij betreft altijd winst te behalen is zijn de variabele uitgaven. Natuurlijk moet je weten wat je vaste lasten
zijn en of je kunt besparen. Maar juist die variabele uitgaven; daar zit een groot verschil tussen perceptie en
realiteit.’ Corine vraagt mensen die zij begeleidt altijd een
inschatting te maken van hun maandelijkse variabele
kosten. Voor boodschappen, kleding, cadeautjes, etc.
‘9 van de 10 keer schatten mensen die kosten véél te laag
in. Ja, dat vinden ze wel confronterend.’

Wat doet een budgetcoach?
‘Ik ben budgetcoach, budgetbeheerder en doe een stukje
schuldhulpverlening. Dat zijn drie verschillende taken,
allemaal gericht op een gezonde en stabiele financiële
toekomst. Ik begeleid mensen met én zonder schulden.
Als coach help ik hen om het zelf (beter) te doen. Dat kan
ook gewoon preventief zijn, bij verandering in de situatie.
Bij budgetbeheer neem ik het financieel beheer over.
Natuurlijk blijven de mensen zelf verantwoordelijk.

Zijn de schulden echt veel te groot en voorzie ik dat mensen
er niet meer uit kunnen komen, dan verwijs ik ze door naar
de gemeente. Daar kunnen ze gratis schuldhulpverlening
krijgen.’
Corine praat met veel respect over ‘haar’ mensen. ‘Ze schamen zich vaak enorm als ik voor het eerst kom. Soms hebben ze zo lang de kop in het zand gestoken dat ze zelf niet
weten hoe torenhoog de schulden zijn. Dan zijn ze zó nerveus. Maar ik oordeel niet. Ik kom om te helpen. En dat is
vaak zó’n opluchting. Het is toch dapper dat ze de eerste
stap naar een oplossing zetten?’

Niet zo snel oordelen
‘Nederlanders oordelen heel snel. Dat het zó dom is dat
mensen in de schulden komen. Maar zo ligt het vaak niet.
Het verlies van je baan, een scheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid. Is dat de schuld van die mensen? Hebben
ze daar zelf om gevraagd? Ik vind het nogal hard om mensen te veroordelen. Wij weten van een afstand vaak totaal
niet wat er speelt. Ik heb diep respect voor mensen die
ik begeleid. Die hun uiterste best doen om weer grip op
zaken te krijgen.’

Meer doen met minder geld
Hoe langer ik met Corine praat, des te meer ik de noodzaak voel om mijn financiën weer eens op een rijtje te
zetten. Of ik niet te veel betaal aan vaste lasten. Om te
kijken hoeveel spaargeld uit reservering bestaat (dat
blijkt heel wat anders). En een maandje bij te houden
wat onze variabele lasten zijn. Corine gaat zelf veel verder. ‘Drie keer per jaar houd ik thuis een coachmaand.
Dan schroef ik bewust het maandbudget van ons gezin
enorm terug. Simpelweg omdat ik vind dat ook wij het
dan met een minimaal bedrag moeten zien te redden.
Om te voelen wat mijn klanten ervaren. De kinderen
zijn er wel aan gewend. ‘Oh, is het weer zo’n maand?’
Ze lacht. ‘Zij weten niet beter. En vinden het wel prettig
dat ze goed met geld leren omgaan.’
Aan het eind van het gesprek komt haar vader toevallig
langs met wat vragen over een formulier. Corine vertelt
en passant dat ze net heeft uitgelegd dat omgaan met
geld haar met de paplepel is ingegoten. En dat haar vader
het een sport vindt om op koopjes te jagen. Meer doen
met minder geld. Hij gaat er eens goed voor staan. ‘Dat
is echt zo. Ik zag bijvoorbeeld laatst een bloemkool…’

Schuld en schaamte

‘We hadden op straat kunnen staan’
Simone Nieuwveen en haar man Jos* zijn klanten van Corine Langeveld. Simone
vertelt hun verhaal in de hoop dat andere mensen met geldproblemen misschien
eerder hulp inschakelen als ze lezen hoe het mis kan gaan.
Gaten dichten
Simone: ‘Het kwam eigenlijk door mij. Toen Jos en ik elkaar
leerden kennen hadden we allebei een eigen koophuis.
Omdat we graag samen een nieuwe start wilden maken
hebben we onze beide huizen te koop gezet. De woning
van Jos werd redelijk snel verkocht, dus hij trok bij mij in.
Mijn huis verkopen ging minder voorspoedig. Het was
2009, het begin van de crisis, en we hadden ondertussen
samen een nieuwe woning gekocht. Zo kwamen we op
dubbele lasten. Ik speelde mooi weer naar Jos en verborg
dat we geldzorgen hadden. Ik stopte het ene gat met het
andere en er bleven dus rekeningen onbetaald. Nee, daar
had ik het niet over. Ik wilde vooral dat Jos en de kinderen
-ze hebben 2 jonge zoontjes- het goed hadden.’

Loonbeslag
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‘De situatie werd zomer 2014 zo nijpend dat er loonbeslag
op onze beide salarissen dreigde. En toen moest ik natuurlijk wel met de billen bloot. Mijn man had geen idee dat we

Persoonlijke coaching
in zulke grote geldproblemen terecht waren gekomen. Dus
voor hem was het echt een shock. Zijn vertrouwen in mij
was zwaar beschadigd en ik schaamde me diep. Via zijn
werkgever kregen we de tip een budgetcoach in te schakelen, dat heeft Jos gedaan. Toen we in contact kwamen met
Corine was onze situatie zo ernstig, dat ze onze financiën
helemaal heeft overgenomen.’

of ga je zelf aan de slag

met een Online
Budgetcoach Traject?

Er kwam overzicht en rust
‘Het was vreselijk, maar toch ook een soort opluchting.
Er gebeurde iets en er kwam rust. Ze heeft overzicht gemaakt van alle schulden en met ons een plan van aanpak
opgesteld. Zij nam het financieel beheer volledig over.
Natuurlijk is het moeilijk dat je aan banden wordt gelegd.
Maar het kon niet anders. Het besef dat we mogelijk écht
op straat hadden kunnen staan kwam eigenlijk toen pas.’

Eigen schuld, dikke bult?
‘Ja, zo kijken sommige mensen ernaar. En het is ook wel
een beetje zo. Als ik het anders had geregeld, dan was het
heel anders gelopen. Ik weet dat ik niet goed ben met geld.
Achteraf gezien is dat altijd al een zwak punt van mij geweest. Ik wil dan ook in 2017, als we uit de schulden zijn,
Corine gewoon aanhouden. Als een soort zelfbescherming.’

Boodschap voor anderen
‘Door wat ons is overkomen zie ik dat veel meer mensen het
financieel moeilijk hebben en zich schamen. Ik zou vooral
willen zeggen dat ze eerlijk moeten zijn. Trek aan de bel
voordat het te laat is! Zonder hulp hadden wij het niet gered.’

Met heel veel sterren aanbevelen
‘Corine is geweldig. We hebben gelukkig geen vergelijking
met andere budgetcoaches, maar wij vinden haar heel
goed. Meelevend en meedenkend. Ze brengt rust en overzicht. En ze werkt heel netjes. Natuurlijk hopen we dat niemand in de schulden komt, maar anders kunnen we haar
van harte aanbevelen.’
Reactie van Corine Langeveld op het traject van Simone en
Jos: ‘De start en het verloop van het traject gaat supergoed
en dit is mede te danken aan hun inzet en motivatie.’
*Vanwege privacy zijn
gefingeerde namen gebruikt.
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