Het verhaal van Dennis
Een reizend bestaan
Dennis is 32 jaar en woont in Nijmegen. Hij huurt sinds enkele maanden een appartement in een flat.
Dennis heeft een ‘reizend bestaan’ gehad, zoals hij het zelf noemt. Hij is als kind opgegroeid in een
woonwagen en heeft op verschillende woonwagenkampen gewoond. Toen hij 8 jaar was is hij met zijn
moeder in een huis gaan wonen. Ze moesten erg wennen aan het wonen in een huis. Korte tijd daarna is
hij uit huis geplaatst en heeft hij jarenlang op veel verschillende woongroepen gewoond.
Dennis is moeilijk lerend. Hij is van speciaal basisonderwijs doorgestroomd naar het VMBO en heeft de
MBO opleiding detailhandel afgerond. Hij is vanuit een woongroep gaan samenwonen met zijn
toenmalige vriendin. Beiden hadden een baan en kregen minimale ambulante ondersteuning. Op het
moment dat Dennis zijn baan verloor, konden ze niet meer rondkomen van één inkomen. Dennis en zijn
vriendin hadden allebei nooit geleerd hoe je met geld om moet gaan. Hoe je bijvoorbeeld de inkomsten
en uitgaven kunt bijhouden en zorgen dat je voldoende geld hebt om alle vaste lasten te betalen. Ze
maakten brieven niet meer open en kregen schulden. Dennis wist niet wie hij om hulp moest vragen.
“Totdat ik op een gegeven moment eh, de politie aan de deur had en toen zeiden ze van we komen je
administratie in beslag nemen. We hebben een waarschuwing gegeven al. En toen had ik zo van waar
dan ergens? En toen zagen ze dat al die brieven dicht waren. Toen zeiden ze van ja je moet ze wel open
maken, je moet ze wel lezen en je moet ze vooral invullen. Want dit is niet de bedoeling en toen zeiden ze
volgens mij heb jij hulp nodig. Ja toen kreeg ik hulp inderdaad. Toen had ik zo van hè hè, het kwartje viel
en ik heb het tegen tichtallen mensen gezegd dat ik hulp nodig heb en nu is het pas zo. Volgens mij moet
eerst de boeman langskomen voordat je hulp krijgt.”
Dennis was opgelucht dat eindelijk bekend was dat ze hulp nodig hadden. Ze zijn door de financiële
problemen het verkeerde pad opgegaan, als noodgreep om de schulden af te kunnen lossen en hun
vaste lasten te kunnen betalen. Later is Dennis weer in een woongroep gaan wonen, daarna naar een
trainingshuis ter voorbereiding op zelfstandig wonen. En nu woont hij dus sinds kort in zijn eigen
appartement met ambulante ondersteuning. De woning wordt 2 jaar door een zorgorganisatie gehuurd
en na goed huurderschap kan Dennis deze woning zelf gaan huren bij de woningcorporatie.
Omgaan met geld
Dennis heeft een curator en bewindvoerder. De curator is zijn steun en toeverlaat, met de
bewindvoerder heeft hij zakelijk contact over de financiën. Dennis vindt dit erg prettig, zo kan hij niet
opnieuw in de financiële problemen komen. Ook hoeft hij hierdoor zelf niets te regelen met de
belastingdienst. Dat vond hij heel ingewikkeld om op internet toeslagen aan te vragen of
belastingaangifte te doen. De curator denkt met Dennis mee en maakt samen met Dennis een
begroting, zoals voor de aanschaf van meubels voor in zijn nieuwe woning.
Dennis heeft bijna dagelijks contact met zijn ambulante ondersteuners. Zij ondersteunen Dennis bij
dagelijkse zaken zoals het maken van een boodschappenlijstje en met post die Dennis niet begrijpt.
Naast de schulden die zijn ontstaan heeft Dennis nog enkele negatieve ervaringen met geld. Zo kreeg hij
een grote schuld bij een casino. Ook heeft hij een keer een hele hoge telefoonrekening gekregen. Dennis
dacht dat hij binnen zijn bundel bleef, maar kreeg na één dag een rekening van honderden euro’s. Nu is
het zo geregeld dat hij niet meer op internet kan als zijn bundel op is.
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Dennis heeft een grote erfenis van zijn vader ontvangen, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een
uitkering. Hij leeft van deze erfenis, hij ontvangt iedere maand een vast bedrag dat net wat hoger is dan
een bijstandsuitkering. Hij heeft verschillende rekeningen. Op één spaarrekening staat de erfenis. Deze
wordt uit het zicht van Dennis gehouden en dat vindt hij erg prettig.
“Want ik had ‘m een keer gezien en toen gingen in een keer alle euro tekentjes in de ogen. … Ja dat is ook
lekker zo wat, ging meteen allemaal plannetjes bedenken.”
Hij kan zelf direct bij zijn ‘leefgeldrekening’. Daarvan betaalt hij eten, drinken, telefoonkosten en de OV
kosten. In een digitaal kasboek op de computer houdt hij zijn inkomsten en uitgaven bij. Hij weet steeds
beter hoe duur iets is en maakt afwegingen wat hij wel/niet kan aanschaffen. In de supermarkt houdt hij
goed de kosten in de gaten. Hij gaat twee keer in de week boodschappen doen en heeft per keer €25 te
besteden. Met een rekenmachine houdt hij bij of hij niet boven dit bedrag uitkomt. Hij kijkt via
internetbankieren regelmatig naar zijn saldo, zodat hij weet of hij genoeg geld heeft om van rond te
komen. Het gebeurt eigenlijk nooit dat Dennis geen geld meer heeft voor boodschappen. Hij houdt op
jaarbasis geld over.
DJ
Dennis is DJ, hij maakt remixen van Top 40 muziek, Electric Dance Music. Hij heeft een van zijn
slaapkamers ingericht als studio. Hij heeft een complete DJ set en treedt soms op. Dit is een grote hobby
van Dennis, waar hij soms ook nog wat mee verdient. Het was wel een gedoe om de DJ set te kopen,
omdat Dennis niets bij webshops kan kopen omdat hij bewindvoering heeft. Hij heeft van zijn
bewindvoerder en curator toestemming gekregen voor deze aanschaf. Zelfs de rechtbank heeft hier
toestemming voor moeten geven omdat het zo’n hoog bedrag was. Het geld is op Dennis zijn rekening
gestort. Dennis heeft dit bedrag gepind en aan een vriend gegeven, deze vriend heeft voor Dennis online
de DJ set gekocht.
Zorgtechnologie
Dennis heeft verschillende betaalde banen gehad, maar kon deze banen niet behouden. Dennis heeft
veel interesse in en kennis over ICT, in het bijzonder zorgtechnologie. Hij werkt nu 3 dagen per week als
dagbesteding bij een cliënten-denktank waar hij bijvoorbeeld een zorgrobot test en bekijkt hoe apps
werken. Zoals de kasboek app, waar je foto’s van bonnetjes in kunt zetten en zo de inkomsten en
uitgaven kunt bijhouden. Je kunt er ook een bankrekening aan koppelen, maar dat zou Dennis zelf niet
doen, “want geen enkel systeem is waterdicht hè”. Ook is Dennis bekend met de budget coach app. Dit
is geen veilig systeem volgens Dennis.
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Levensmotto ‘We will go forward, we will never go back.’
Met vallen en opstaan heeft Dennis geleerd wat goed is en wat verkeerd. Hij heeft geleerd van zijn
fouten in het verleden en kijkt niet meer terug.
“Ik weet precies wat goed en niet goed is. Ik zie gevaren die een ander niet zo gouw ziet, die zie ik wel.
Omdat ik ja, eh, de goede weg ken, ik weet de weg naar het verkeerde. Maar ik weet ook hoe je weer
terug moet komen. En ik weet hoe lastig dat is. Met vallen en opstaan geleerd. Dankzij psychomotorische
therapie ben ik weer helemaal rechtgetrokken. Heeft me wel bijna 10 jaar van mijn leven gekost, maar ik
woon nu wel ambulant dus eh, ja.”
Hij kijkt vooruit en stelt doelen. Zijn droom is dat hij over enkele jaren geen ambulante ondersteuning
meer nodig heeft en dat hij kan omgaan met een maandinkomen dat op zijn rekening wordt gestort.
Verder hoopt hij een betaalde baan te hebben, liefst op het gebied van zorgtechnologie. Ook droomt hij
ervan om van zijn hobby als DJ zijn beroep te maken.
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