
W A A R O M  W A C H T E N . . .

De voornemens vliegen ons weer om de oren bij NovaLuta. Toch wel gek
eigenlijk dat we met dat soort afspraken met jezelf afwachten tot het 1 januari
is. Het betreft meestal toch echt wel dingen die goed zijn voor je en waar je je
op de duur ook een stuk beter door gaat voelen. Op de korte termijn is het
soms lastig de juiste keuzes te maken maar de lange termijn effecten zijn
eigenlijk bekend en bewezen. 

Wij allen maken ons schuldig aan dit soort uitstel gedrag en korte termijn
oplossingen. “Morgen ga ik lijnen” of “maandag ga ik sporten”. Wat is er mis
met vandaag? Ook het koopje uit de sales verleidt ons allen weleens tot een
uitgave die niet in de planning stond en eigenlijk overbodig is. Dit soort
beslissingen leidt over het algemeen niet tot grote problemen, behalve een
wat strakke broek of een krapper budget. Dit soort gedrag kan echter ook
grotere problemen opleveren. Wanneer je door welke reden dan ook minder
geld binnen krijgt en de lasten blijven gelijk moet je per direct een aanpassing
in de uitgaven gaan doen. Niet morgen, niet maandag, niet volgende maand
en zeker niet per 1 januari volgend jaar. Tijdens de huidige crisis is dit voor
veel mensen de dagelijkse realiteit. Wanneer de lasten de inkomsten blijven
overstijgen ontstaan er schulden. Wij zien dat dit vaak is ontstaan door het
uitstellen van de aanpassingen die op korte termijn zeker pijn doen. Wanneer
dit echter niet wordt gedaan zal er op langere termijn een situatie ontstaan die
moeilijk weer goed te krijgen is. Wij kunnen hierbij helpen. 

Wanneer cliënten in een vroeg stadium bij ons aan de bel trekken kunnen we
vaak veel regelen. Het is voor ons makkelijker om de juiste keuze te maken en
dit ook door te zetten. De keuze tussen de huur betalen en die nieuwe jas is
voor ons makkelijk te maken. Wanneer hij voor je hangt of in je postvak in de
aanbieding is dat een stuk lastiger. Hoe eerder wij inspringen hoe minder
problemen er op te lossen zijn. Wij kunnen altijd helpen, ook als het echt
uitzichtloos lijkt, maar hoe eerder hoe liever. 


