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In het kader van de Nationale Pannenkoeken dag hebben jongeren dinsdag 23 maart pannenkoeken uitgedeeld in de wijk en 
om De Kwinne. De door Albert Heijn gesponsorde ingrediënten zijn diezelfde ochtend door de PRO gebruikt om alle pannen-
koeken te bakken! Het was een ongelooflijk succes. Het zorgde voor veel warme en leuke reacties. Jongerenwerk Welstad is al 
weer druk aan het brainstormen voor de volgende leuke actie.

Even voorstellen…
Sinds 1 februari zijn er bij Welstad twee 
ervaringsdeskundigen in dienst geko-
men. In het kader van de Week van ’t 
Geld stelt de ervaringsdeskundige Ar-
moede & Schuldproblematiek Dennis Ja-
ger zich voor.

Ik ben Dennis Jager, 34 jaar en woon in 
de gemeente Oldambt. Sinds 1 februari 
ben ik dienst bij Welstad als ervarings-
deskundige Armoede & Schuldproble-
matiek. Daarvoor heb ik twee jaar stage 
gelopen bij Welstad. 

Mijn ervaring
Zelf ben ik op jonge leeftijd in de schul-
den gekomen. Ik ben jong vader gewor-
den en door domme pech en een versla-
ving is het mij niet gelukt om rekeningen 
te betalen van het lage inkomen dat ik 
had. Het begon met een hoge eindafre-
kening van de energie. Ik belde op naar 
de energieleverancier en vroeg om een 
afbetalingsregeling. Dat kon, maar dan 
wel tegen een bedrag van 150 euro. Ik 
ging akkoord, maar eigenlijk wist ik al 
wel dat dit bedrag te hoog was. Mijn ver-
slaving kostte natuurlijk ook veel geld. 
Toch betaalde ik de betalingsregeling, 
maar liet ik andere rekeningen liggen. 
Met gevolg dat de openstaande rekenin-
gen bij meerdere bedrijven zich opstapel-
den. 

Met uiteindelijk gevolg: de deurwaar-
der. Hij vertelde dat ik een hoge regeling 
moest treffen, want anders zou er een 
beslag op de bankrekening komen of 
zouden de spullen in mijn woning wor-
den verkocht. De paniek sloeg toe en ik 
sloot een veel te hoge regeling af. Ook 
deze regeling was natuurlijk met mijn la-
ge inkomen nooit na te komen. Al snel 
werd ik gedagvaard en daardoor kwa-
men er weer extreem hoge bedragen 
bovenop.
Er kwamen meer en meer openstaande 
rekeningen binnen en er kwamen meer 
en meer deurwaarders aan de deur. Op 
een gegeven moment durfde ik de brie-
ven niet meer te openen en gooide ik ze 
op een stapel. Elke keer als de deurbel 
ging, schoot de angst door mijn lijf. Ik 
was bang dat er weer een deurwaarder 
voor de deur stond. Ik had veel stress en 
psychisch ging het niet goed met mij.

Op een gegeven moment werd de huur 
ook niet meer betaald, met als gevolg 
een brief van de woningbouw dat als ik 
mij huur niet snel betaalde ik mijn wo-
ning moest verlaten. Dit was het kantel-
punt. Met mijn familie heb ik de keuze 
gemaakt om me aan te melden bij het 
maatschappelijk werk in mijn gemeente. 

Samen met de maatschappelijk werker 
heb ik mij aangemeld bij de Gemeente-
lijke Kredietbank. 

Dit was het begin van de weg naar her-
stel. Toen mijn traject bij de kredietbank 
een tijdje liep, kwam er meer rust. Min-
der deurwaarders en geen nieuwe open-
staande rekeningen. Toen ik een nieuwe 
baan kreeg, ben ik gestopt met mijn ver-
slaving. Op dat moment kwam alles wat 
ik de afgelopen jaren had meegemaakt 
eruit, waardoor ik in de ziektewet kwam. 
Ik kreeg therapie van de GGZ wat mij 
goed heeft geholpen. Tijdens mijn re-in-
tegratie ben ik gaan nadenken en kwam 
ik tot de conclusie dat ik graag een ander 
wil gaan helpen met mijn ervaringen. 
Zodoende heb ik via het UWV een op-
leiding kunnen volgen en heeft Welstad 
mij een werkervaringsplek aangeboden. 

Wat is een ervaringsdeskundige?
Een ervaringsdeskundige zet zijn eigen 
ervaring uit zijn leven in op een profes-
sionele manier en legt daardoor gemak-
kelijk contact met cliënten. Een erva-
ringsdeskundige leeft zich makkelijk in, 
hij begrijpt je en voelt met je mee. Ook 

heeft hij geen oordeel over jou of de si-
tuatie en wil hij samen met jou op weg 
naar een verbetering van jouw situatie. 
Verder slaat de ervaringsdeskundige een 
brug tussen jou en de professional.

Ik wil je graag helpen!
Het is gemakkelijk om in de schulden te 
komen en het kan iedereen overkomen. 
Er kunnen vele redenen zijn, waardoor je 
zomaar in de schulden terecht komt. Met 
een laag inkomen bijvoorbeeld hoef je 
maar 1 keer een financiële tegenslag te 
hebben en dat kan al het begin zijn van 
een hoop schulden. In het begin denk 
je dan: ach, ik red me wel! Iedereen wil 
zichzelf redden toch? Maar al snel zit je 
er dieper in en zie je eigenlijk geen uit-
weg meer. 
Waardoor je bijvoorbeeld de post niet 
meer opent, elke week tekortkomt voor 
boodschappen, dreigende deurwaarders 
aan de deur of je kinderen niet kan ge-

ven wat je zou willen, omdat gewoon-
weg het geld er niet meer voor is. Je 
schaamt je en je kunt nergens meer aan 
meedoen. Dit zou je psychisch kapot 
kunnen maken!

Kun je niet meer goed rondkomen en 
heb je openstaande rekeningen die je 
niet kunt betalen? Bel mij dan alsje-
blieft! Als je in het begin het probleem 
aanpakt, voorkomt dat een hoop gedoe 
en stress. Ik kan je in een paar afspraken 
helpen om overzicht te krijgen en je te 
ondersteunen in het contact met schuld-
eisers, zodat je niet verder in de proble-
men komt. 
Zit je al dieper in de financiële proble-
men? Bel mij dan ook! Ik heb er echt 
heel diep in gezeten en ik weet de we-
gen naar een oplossing. Samen met jou 
wil ik op weg naar een beter en geluk-
kiger leven. Samen komen we erdoor!  
KOP D’R VEUR. 

Dennis Jager
Tel.nr.: 06-82154476
Email: d.jager@welstad.nl
Hoofdkantoor Welstad:
0599 - 635 999

Je mag mij rechtstreeks bellen of
bellen naar het hoofdkantoor van Welstad.


