
                                                                                                                                                                  

 

De Pijler, onderdeel van Burgerkracht Limburg, biedt advies en ondersteuning aan Limburgse belangenorganisa�es die zich inze�en op het 

gebied van armoede en sociale uitslui�ng. Met haar werkzaamheden als kennismakelaar en exper�secentrum rondom de genoemde thema’s 

levert De Pijler een posi�eve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse samenleving. 

 
 

Pijlerlezing wPijlerlezing wPijlerlezing wPijlerlezing werkendeerkendeerkendeerkende    armenarmenarmenarmen    
 

‘Een succesvol horecabedrijf, een prachtig gezin, twee auto’s, een eigen huis én een vakantiewoning; 

ik had het gewoon goed voor elkaar. Maar op een dag veranderde alles en stortte mijn droomwereld 

in!’ 

 

In Nederland is het aantal werkende armen gestaag gestegen sinds 1990. Nederlandse gemeenten 

besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten vaak niet goed hoe 

zij deze groep kunnen bereiken. Uit inventarisatie blijkt bijvoorbeeld dat veel gemeenten geen 

schuldhulpverlening aan ZZP’ers verlenen, maar hen doorsturen naar andere regelingen. 

 

Boris WielingaBoris WielingaBoris WielingaBoris Wielinga is ervaringsdeskundigeervaringsdeskundigeervaringsdeskundigeervaringsdeskundige op dit gebied. Na een mooie carrière in loondienst startte hij een 

succesvol horecabedrijf op. Maar door een life-event stortte zijn droom in. Hij deelt in een kwetsbaar 

verhaal hoe hij als hardwerkende ondernemer diep in de schulden terecht kwam, en hoe hij hier uit is 

gekomen. Ook neemt hij ons mee in de schuldhulpverlening voor ondernemers in Nederland. Boris is 

inmiddels vestigingsmanager bij OverOverOverOver RoodRoodRoodRood, een vrijwilligersorganisatie die ondernemers naar een 

financieel gezonde toekomst begeleidt. 

 

Out of the BoxOut of the BoxOut of the BoxOut of the Box 

Ook de RabobankRabobankRabobankRabobank heeft betekenis gehad in Boris zijn verhaal. Door schulden kon Boris zijn hypotheek 

niet betalen. Zijn huis zou middels executieverkoop worden verkocht. Team Betaalregelingen Team Betaalregelingen Team Betaalregelingen Team Betaalregelingen 

RabobankRabobankRabobankRabobank zorgde echter voor een maatwerkoplossing. Teamleider Marcel HermkensMarcel HermkensMarcel HermkensMarcel Hermkens, vertelt ons meer 

over de mogelijkheden én onmogelijkheden in dergelijke situaties. 

  

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer: 

23 januari 2020      Van 19.30u-21.00u 

 

Waar:Waar:Waar:Waar:                                                     

De Graasj       Knevelsgraafstraat 21, 6041GP Roermond 

 

 

  

 

Aanvullende informatieAanvullende informatieAanvullende informatieAanvullende informatie 

• Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk om een indicatie te krijgen van de opkomst. 

Aanmelden kan via depijler@burgerkrachtlimburg.nl; 

• Iedereen is welkom. Aan deelname zijn géén kosten verbonden; 

• Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van de Graasj. Tevens meerdere 

parkeergelegenheden in de buurt; 

• De Graasj bevindt zich op circa 2 minuten loopafstand van station Roermond; 

• Indien u meer informatie wilt over Pijlerlezingen, kunt u contact opnemen met Stephanie 

Schols via 06-58073081. 

 


