
Sinds haar scheiding staat Anneke er alleen voor. Ook als 
het op haar administratie – die haar ex-man altijd voor 
zijn rekening nam – aankwam. ‘Maar als ik na een lange 
werkdag de kinderen naar bed had gebracht, was ik zó moe 
dat zelfs de post openmaken teveel moeite kostte.’ En dus 
blijven de enveloppen van bijvoorbeeld de Belastingdienst, 
het RDW en haar zorgverzekeraar ongeopend liggen. ‘Ik 
wist wel dat het verkeerd was wat ik deed en dat ik erdoor 
in de problemen zou komen. Maar hoe hoger die stapel 
enveloppen werd, hoe hoger ook de drempel om ze open 
te maken werd. Als ik bezoek kreeg, moffelde ik ze gauw 
weg. Ik wilde niet dat iemand ontdekte dat ik niet eens 
mijn eigen administratie op orde kon houden. Dat kan toch 
iedereen?!’ Door haar financiële problemen slaapt Anneke 
al tijdenlang slecht. Ze krijgt steeds meer moeite haar werk 
als verpleegkundige vol te houden. ‘Ik heb me een paar 
keer ziekgemeld. Na de derde of vierde ziekmelding vroeg 
mijn collega Karin, onze HRM’er, of er thuis iets aan de 
hand was. Dat ontkende ik. Ik was bang dat ik ontslagen 
zou worden als ik zou vertellen over mijn problemen.’

HULP VAN PING
Anneke’s problemen komen aan het licht als de 
Belastingdienst loonbeslag legt. 'Toen Karin vroeg of 

we even konden praten, wist ik meteen dat ze iets had 
ontdekt. Mijn hart bonkte in mijn keel toen ik haar kantoor 
binnenliep.’ In het gesprek legt Karin aan Anneke uit dat 
er beslag is gelegd op haar salaris en wat de gevolgen 
daarvan zijn. Samen besluiten ze om hulp van Ping in te 
schakelen. ‘Al de volgende dag kreeg ik een telefoontje van 
Herman, adviseur van Ping’, vertelt Anneke. ‘We maakten 
een afspraak voor de week erna. De adviseur vroeg me om 
mijn papieren mee te nemen en van tevoren een vragenlijst 
in te vullen.’ Deze vragenlijst, de Mesis-screening helpt de 
Ping-adviseur ontdekken waarom iemand schulden krijgt. 
Uit de screening blijkt dat Anneke het moeilijk vindt zichzelf 
ervan te overtuigen dat ze iets kan, of dat ze ergens baat bij 
heeft. Daardoor is het moeilijk om iets nieuws aan te leren 
of de motivatie te vinden om iets te doen. ‘In mijn geval dus 
het doen van mijn administratie’, legt Anneke uit.

DE CONTROLE TERUG
Tijdens een gesprek zetten Herman en Anneke alles op een 
rijtje. Zo blijkt dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd 
omdat Anneke geen aangifte inkomstenbelasting heeft 
gedaan. De Belastingdienst heeft daarom een aanslag 
geschat, die Anneke niet heeft betaald. Ook heeft ze achter-
standen in het betalen van de motorrijtuigenbelasting en het 

eigen risico van haar zorgverzekering en moet ze nog een deel 
van de kinderopvangtoeslag terugbetalen. In totaal heeft ze 
zo’n 6.000 euro aan schulden. ‘Dat was schrikken. Ik had geen 
idee dat het bedrag zo hoog zou zijn’, vertelt Anneke. ‘Herman 
en ik hebben meteen een plan van aanpak gemaakt. Dat was 
fijn: eindelijk deed ik weer iets om de controle over mijn leven 
terug te krijgen.’ Herman zorgt dat Anneke hulp krijgt bij het 
regelen van haar belastingzaken. Ze maakt bezwaar tegen de 
aanslag en doet alsnog aangifte. Daarna blijft een schuld van 
zo’n 2.000 euro over. ‘Herman stelde voor om mijn schuld te 
betalen met een lening bij Kredietbank Nederland. Daardoor 
hoefde ik me niet meer druk te maken over de verschillende 
partijen waaraan ik nog geld verschuldigd was, maar hoefde ik 
alleen maandelijks een bedrag op de lening af te lossen.’

‘ Voor het eerst sinds mijn 
scheiding ben ik gelukkig’

ALLES OP ORDE
Ook schakelt Herman online budgetcoaching in voor 
Anneke. ‘Ik logde in op een moment dat het mij uitkwam: 
met twee jonge kinderen is dat heel handig. Dankzij de 

coaching weet ik dat hulp vragen niet erg is en bij wie ik 
terecht kan als het nodig is.’ Bovendien leert Anneke in het 
coachingstraject dat ze haar scheiding nog niet helemaal 
heeft verwerkt. Via de huisarts regelt ze hulp van een 
psycholoog. ‘Ik heb nog een aantal sessies te gaan, maar 
het voelt of er een enorme last van mijn schouders is 
gevallen. Ik ga weer met plezier naar mijn werk, geniet weer 
van mijn kinderen en heb alles weer op orde. Voor het eerst 
sinds mijn scheiding durf ik te zeggen dat ik gelukkig ben.’ 

‘ Mijn vroege ingrijpen 
is Anneke’s redding 
geweest’

‘Anneke is een ontzettend fijne collega die 
altijd hard werkt en altijd klaarstaat voor 
een ander. Ik schrok erg van haar problemen 
en wilde er alles aan doen om Anneke er 
weer bovenop te helpen. Vorig jaar maakte 
ik tijdens een conferentie van Kredietbank 
Nederland kennis met Ping. Na mijn gesprek 
met Anneke besloot ik contact met Ping op 
te nemen. Anneke en Herman, haar Ping-
adviseur, hebben ontzettend hard gewerkt. 
Met resultaat: Anneke is weer haar energieke, 
vrolijke zelf. Ik ben blij dat ik op tijd heb 
ingegrepen en Ping heb ingeschakeld. Dat is 
Anneke’s redding geweest. Het heeft Anneke 
én onze organisatie veel narigheid bespaard.’

	 	ANNEKE	(39)	KWAM	HAAR	SCHULDEN 
TE	BOVEN	MET	HULP	VAN	PING

‘ EINDELIJK KREEG 
IK	WEER	CONTROLE 
OVER	MIJN	LEVEN’
Een	32-urige	werkweek	in	een	
verpleeghuis,	co-ouderschap	over	twee	
jonge	kinderen	en	een	vechtscheiding	
achter	de	rug:	Anneke	is	uitgeput.	Als	haar	
administratie	er	daardoor	bij	inschiet,	
stapelen	de	schulden	zich	op.	Dankzij	
een	adviseur	van	Ping	krijgt	Anneke	haar	
financiën	weer	op	de	rit.	‘Er	is	een	last	 
van	me	afgevallen.’

OVER PING 
Met praktische ondersteuning en duurzame 
oplossingen helpt Ping financiële problemen 
voorkomen en oplossen. Ping maakt 
werkgevers bewust van de rol die ze kunnen 
vervullen en ondersteunt ze bij de aanpak van 
financiële problemen van hun werknemers. 
Ping is onderdeel van Kredietbank Nederland. 


