
‘Deze kans was voor mij de hoofdprijs’ 
 
Wat doe je als je 55+ bent, arbeidsongeschikt raakt, je baan verliest en daardoor je hypotheek niet 
meer kunt betalen? Het overkwam Peter (en zijn vrouw Lenie), klant bij Delta Lloyd Bank. Een 
wanhopig telefoontje naar Delta Lloyd bleek zijn eerste stap naar een betere toekomst. Sterknet 
ging met hem en met Willem, manager Intensief Beheer a.i. bij Delta Lloyd Bank, in gesprek. 
 
Peter (56) en Lenie (55) zijn rasechte Rotterdammers en stralen als zij binnenkomen bij Delta Lloyd 
Bank. Dat is wel eens anders geweest. Peter: ‘We zagen het echt niet meer zitten. Op een gegeven 
moment kwamen we elke maand 1.000 euro te kort. Het was dweilen met de kraan open en we 
zagen eigenlijk geen uitweg meer. Ik heb daarom begin dit jaar Delta Lloyd gebeld; er móest iets met 
onze hypotheek of huis gebeuren. Wat daarna allemaal volgde, was onvoorstelbaar.’ 
 

‘Wie wil mij nu nog hebben?’ 
Het bleek voor Peter het begin van een bijzonder traject: ‘Als eerste sprak ik met Alexander. Hij wilde 
wel eens naar onze financiële situatie kijken en vroeg mij al onze gegevens op papier te zetten en te 
mailen. Nadat hij dit van ons had ontvangen, nodigde hij ons uit voor een gesprek op kantoor bij 
Delta Lloyd. Hij en zijn collega Willem hadden namelijk een voorstel. Terwijl wij eigenlijk ons huis 
wilden verkopen om kleiner te gaan wonen, wilden zij juist proberen om mij met behulp van een 
jobcoach aan een baan te helpen.’ Peter stond niet direct te springen bij dit idee: ‘In het begin heb ik 
wel even getwijfeld. Ik ben 56 jaar, voor 50% afgekeurd en had al meer dan honderd 
sollicitatiebrieven gestuurd. Ik dacht: wie wil mij nu nog hebben? Maar toen mijn vrouw en ik met 
deze heren om tafel zaten, kreeg ik gelijk een beter gevoel. Ik ben daarna naar de jobcoach van 
Brand New Job in Utrecht gegaan en dat bleek echt een verademing.’ 
 

CV op de schop 
De jobcoach heeft Peter met alle stappen geholpen, hij moest terug naar de basis van het 
solliciteren: ‘Solliciteren was compleet nieuw voor mij: ik werkte al 40 jaar als ijzervlechter en heb 
nog nooit één brief hoeven schrijven. Mijn CV moest helemaal op de schop, hij gaf tips voor het 
schrijven van sollicitatiebrieven én voor het voeren van gesprekken. Hij gaf mij weer het 
zelfvertrouwen dat ik nodig had en zette mij met beide benen op de grond. En ik moest alles zelf 
doen, hè? Je krijgt heel veel handvatten, maar uiteindelijk moet je zelf actie ondernemen. Drie 
maanden later had ik weer een baan als ijzervlechter en kreeg ik zelfs een vast contract. Dat is toch 
geweldig?’ 
 

Pluim voor Delta Lloyd 
Peter is erg dankbaar voor de hulp die hij kreeg van Delta Lloyd en Brand New Job: ‘Vooral de 
persoonlijke benadering van Delta Lloyd vond ik erg prettig. Dat zij mij uitnodigden voor een kop 
koffie en een goed gesprek vond ik echt bijzonder. En de jobcoach was echt een wereldvent, ik kan 
niet anders zeggen. Dankzij de heren van Delta Lloyd en Brand New Job zijn wij uit de problemen 
gekomen en daar ben ik beide partijen zeer dankbaar voor.’ 
 

Zonnige toekomst 
Peter en zijn vrouw zien de toekomst weer positief tegemoet: ‘Onze financiële situatie ziet er nu veel 
beter uit. We kunnen blijven wonen in ons huis, sparen weer en houden zelfs geld over om leuke 
dingen te doen. En ik ben op eigen initiatief al 25 kilo afgevallen. Ik heb nooit iets gekregen of 
gewonnen in mijn leven, maar deze kans was voor mij echt de hoofdprijs.’ Zijn vrouw Lenie vult hem 
aan: ‘Ik heb door dit traject mijn man weer terug. Hij straalt weer, is gezellig en onderneemt steeds 
meer dingen. Daar ben ik heel erg blij mee.’ 


