
Dossier help mij 

Voornaam: Sem 

Naam: Penner 

Geslacht: M/ V 

Leeftijd: 20 jaar 

Leefsituatie: bij ouders … heLaas 

 

 
 

 

  



…

Ik kan niet stoppen met gamen. 
Tof die energiedranrjes. Die geven 
een boost. Ik sta ermee op & 
drink er soms wel 15 op een dag. 
Moet wel want ik slaap laatste 

tijd weinig. Nog die ene game uitspelen. Met die drankjes kan ik 
uren door gaan. Moet ook wel. Ik heb een baan & ga 1 dag in de 
week naar school.   
 

   

Me ma zat weer te zeuren. En 
schreeuwen. Ze noemde me 
gestoord en gek. Ik heb ADHD! 
Dat is heel iets anders.  
Me ouders begrijpem me echt 
niet. Het enige waar me pa en ik 
over kunnen praten si voetbal.  
Ik ♥ Manchester United. Me pa is 

ook fan. Samen op de bank naar de 
premier league kijkem. Of soms live 
in t stadion.   

 
 

 

Vandaag moestem we WEER aan de klas 
vertellen wat we op t werk doen. Hoe de dag 
gaat. Wie wat doet. En vooral wat jij doet. Ik 
vond dat wel heel moeilijk. Zeg ik wel alles. 
Doe ik het wel goed. De docent vond het 
goed. Maar de rest van de klas … volgens mij 
klapten ze minder hard voor nijm verhaal. 
Gelukkig hadden we alleen ’s ochtends les. Kan 
ik nu weer gamen. FF andere wereld. Een 
wereld die ik beter begrijp.   
  
  

7 maanden 
geleden 



…

Zucht… ik snap niet dat ik heb 
gekozen voor elektroteckniek. 
Wat een suffe studie. Me pa zei  
dat je met deze studie 
gegarandeerd een baan had. 

Moet hij zeggen. Die zit nu  6 maanden thuis. Wel met een 
elektrotechniek diploma. Ik moet nog maar paar maanden studie. 
Maar trek het slecht. Weet nog niet wat ik wel wil.  

 

Oooo net terug. Was GAAF! We zijm naar DE wedstrijd gegaan 
tussen Man United en FC Barcelona (Champions league).  
 

 Me pa had kaarten geregeld. Whaaaaaaaa zoooo gaaf. Me pa 
had alleen geem geld voor een hotel. Die kaarten waren duur. 
Meer dan 500 euro. Me pa wilde niet zegge hoeveel. De reis 
was wel afzien. Maar helemaal de moeite waard. We zijn met de 
trein, boot, bus, trein… naar Manchester gegaan. Waren bijna 
15 uur onderweg. Hoe gaaf om ze daar te zien winnen. 
Terugreis was beter want gewonnen. Terechte penalty.  

  

6 maanden 
geleden 

We zaten bijna boven in 



Er was net een deurwaarder aan 
de deur. Ik hoorde iets over beslag 
leggen. En verkoop van alle spullen. 
Me pa schreeuwde dat ie het onder 
controle had. Me ma riep dat ik me 
niet moest bemoeiem met hun 

zaken. Ik lig er nu al wakker van… dat kunnen ze toch niet doen. 
Ik weet dat me ouders schulden hebben. Ze hebben het er nooit 
over. Laatst naar de voetbal was zonder hotel. Al die andere jaren 
plakte we paar dagen aan. Hadden we lang weekend weg. Nu niet. 
Sinds me pa thuis zit is geld een issue. Ik ga dat echt anders doen. 
Ik heb online gelezen dat schulden erfelijk zijn. Nou echt niet. Ik 
heb me ADHD al van ze! Das meer dan genoeg.   

Maar kunnen ze dan ook me spullen meenemen? Ik heb voor 
behoorlijk wat geld aan game spullen staan. Als dat gebeurt 
moetem me ouders me terug betalen! 

 

Vroeger deed ik wel een pokeravondje met vrienden. Maar iedereen 
is blut, druk met werk of heeft een vriendin… Zie ze niet meer zo 
veel. Laatste keer was euhm… Ach mis er niks aan. Ik ben laatst 
online gaan pokeren en het gaat redelijk goed. Is wel ff wennen 
want je kunt niemand aan kijken om te zien of ze bluffen. 

Ben op dit idee gekomen toen ik laatst een film online zat te kijken. 

Daarin verdient de hoofdpersoon bakken geld met poker. Zou wel iets 
voor mij zijn. Ik ben goed in gamen en ik kan altijd wel wat geld 
gebruiken…  

 

 

 
 

  

5 maanden 
geleden 



Eindelijk is ie er dan! Gaat enorm 
helpen. Het kost wel een vermogen, 
maar zal zijn geld wel waard zijn! 
Waarom moet dit zo duur zijn? Dit 
ding is voor iedere gamer een 
must!  

Me ma vindt dat ik het eten te vaak over sla. Dat ik me afzonder. 
Dat is ABSOLUUT niet zo!. Ik heb gewoon geen zin om tussen het 
geruzie in te zitten. Er is echt altijd gezeik thuis. De sfeer is not. 
Ik weet niet wat het probleem is. Ik moet altijd mijn ‘bek houden’ 
en ‘niet bemoeien met zakem die je niet aan gaan’  
 Ik warm ‘s avonds het eten gewoon op. Ik heb toch nog geen 
honger als zij eten. Ik eet vaak pas rond 23 uur. En op me werk 
als ik moet overwerken bestellen we standaard. Een collega riep 
laatst dat ze het ipv thuisbezorgd.nl beter opwerkbezorgd.nl 
kunnem gaan noemen.  
Om me ma gerust te stellen dat ik echt wel gezond bezig ben,  
 slik ik nu braaf iedere dag een vitamine pil. Het zal vast helpen. In 
ieder geval helpt het tegen haar gezeur… 

 
 

 

 

 

4 maanden 
geleden 



Heb net mijn nieuwe FIFA voetbal 
game binnen! Ben er hartstikke 
blij mee omdat dit nog niet te 
verkrijgen is in de winkel. Echt 
vet man! Flink dokken = de 
eerste zijn.   

Ik kan alleen niet goed kiezen 
want ik heb ook DE opvolger van 
Call of Duty/Halo binnen… first 
person shooter games zijn hele 
maal mijn ding.  

 

 

Ik heb ADHD. Weet ik sinds me 11
e
. Doe er nu niks mee. Op 

basisschool wel aangepast programma. Eric (studiegenoot) zei dat 

ook voor nu kon. Extra hulp. Extra geld als je ADHD heb.  

 

Eric zei dat ik een pshychisch probleem had. Mensen zoals ik 

hoeven helemaal niet te werken. En je hoeft ook niet naar school 

zei Eric. Kun je thuis zitten gamen en krijg je uitkering.  

 

Maar hallooooo. Ik ben niet gek. Ik wil geen label. Toch? Of zou wel 

beter zijn … Geen school meer  Gewoon lekker gamen. Zou wel 

chill zijn. Ik heb echt geen zin in me werk. Zulke stomme mensen.  
  

3 maanden 
geleden 

Op school deden we een test. 

Rorch.. nog iets. Ik zag hier gelijk 

een controller van de Playstaion in  



Dit is zoooo veel keer beter beeld 
en sneller!!! Ik heb al me geld van 
me verjaardag gebruikt. Was 
helaas nog niet genoeg. Tof dat 
je ook per maand kan betalen bij 

de winkel. Ik heb nu geen 

€1.489,- hier voor. Iedere 

maand nu € 70 betalem en 

dan over 24 maanden klaar.  
Relaxt want ik heb er nu al 
plezier van. Chill oplossing. 
 Kwam me pa op me kamer en 
liep toch te zeike over al 
mijn computer spullen. Hij 
snapt niet dat deze dingen  
 noodzakelijk zijn. Zat maar 
te mompelem. Ik weet niet 
wat hij wilde zegge. Zal wel 

iets met dat gedoe met ma zijn. 

Yeahhh we hebben met 4-0 gewonnen van Manchester City. Zou 
wille dat ik daar nu was… is beter dan hier thuis. Lekkere feest 
sfeer; misschien een beetje hooliganen. United is gewoon beter dan 
City alleen weten ze dat zelf nog niet. Misschien voor volgende 
match gewoon liftend naar Manchester?  

 Glory glory Man united, 
Glory glory Man united, 
Glory glory Man united, 

 As the reds go marching on on on! 

 
 

  

2 maanden 
geleden 



Baluuuhh ben ik weer eens te laat op me 
werk. Heb een heel gesprek gehad met 
Chris de voorman. Die man wilde echt niet 
naar me luisteren. Hij vond dat ik de 
regels te vaak overtrad en dat heeft 
gevolgen volgens hem. Ik hoorde hem wel 

praten, maar dacht laat maar babbelen. Zulke vermoeiende mensen daar,  

 Voel me ook nog eens wazig en heel erg moe. 

Gamers worden gewoon niet goed begrepen in deze maatschappij. Ik zou 
eigenlijk van mijn hobby mijn beroep moeten maken. Betaald games 
spelen of zo. Ha ha, lijkt me geweldig! Net online de docu over Elon 
Musk gezien. Wat een gozer. PayPal, Tesla en nu ruimtevaart in. Wil ik 
ook. Ik wil meer dan dit… Ik wil meer dan een suffe servicemonteur 

zijn!. 

 

WAAUWW!!! Kan het bijna niet 
geloven, maar sta al nachtenlang 
boven aan in een van mijn favo 
games. Eindeluk RESPECT voor 
MasterSem. Nog een paar nachten 
doorhalen en ik speel extra 
bonussen vrij. Zo kan ik dan mijn 
eigen team samenstellen en 
previleges toekennen. Echt vet!  

Balen is wel dat ze op het werk er 
niet echt begrip voor hebben. Ik was 
zo duf en moe dat zelfs mijn 
energie drankjes niet meer goed 
hielpen. De baas zat weer te zeikem. Ik heb niet eens gehoord 
wat ie zei, zo moe was ik.  

 
 

1 maand 
geleden 



…

 

 

Heb er lang gewacht…. EINDELUK… Mijm favoriete 
game is binnen. Dus ff geen lange post.  

Ik wil gewoon het record verbeteren en deze versie nu 
nog sneller uitspelen.  

Tot laters…. 

 

 

 

3 weken 
geleden 



Ik ben het zo zat… Ik wil uit huis! 
Dat gezeur van me ouders. Altijd 
maar ruzie om geld. Alsof daar alles 
om draait. Er is nooit geld bij ons. 

Hoe kan je er dan ruzie om hebben? 

Ga eerst maar even gamen. Ff afleiding.  

 

Ik heb school net gemaild dat ik ga stoppem. Ik ga wat anders 
doen. Wil game design gaan doen. Ben ik net door Chris van 
werk gebeld dat ik daar niet meer hoef te komen. Iets over 
mijm houding. Te veel te laat komen. Te veel ziek zijn. Ik krijg 
deze maand salaris, maar hoef niet 
te werken. Chill.  

 

Vanavond ga ik nog even online 
pokeren. Heb al hele tijd niet 
meer gedaan. Geen tijd voor. 
Moest die game spelen. Nu heb ik 
tijd zat. Kom maar op met die 
bakken met geld. 

 Moet geloof nog wel iets met die 

creditcard die ik gebruik. Ze hadde 

een brief gestuurd  maar die ben ik 

nu kwijt. Mijm ouders mogen niet 

weten dat ik een credit card heb. K 

heb m ergens opgeborgen.. Nu kan ik 

m zelf ook niet meer vinden.  

Ach zal wel gewoon overzichtje zijn.  

  

2 weken 
geleden 



Me ma helemaal in de stress dat ik 
gestopt ben met school. Ze let ook 

niet op. Ben al meer dan twee weken gewoon thuis. Ja ik ben 
dan niet veel uit me kamer geweest ..  

 

Ik ben al die tijd bezig met mijm eigen game. Musk (die van 
PayPal/Tesla etc) heeft zichzelf computerprogrameren geleerd. 
Dat doe ik nu ook. Heb net een demo aan Zuko98 (online game 
maat uit China.. of Korea.. ach Azie) laten zien. Deed zeer. Hij 
vond er niks aan. Riep dat de graphics lelijk waren en dat er 
geen verhaal was. Dit is mijn allereerste spel! Give me a break.   

Misschien dan toch kijken of iemand me wil helpen. Dat iemand 
me de skills leert. Maar wie dan? Waar dan? Misschien is game 
design dan toch niet iets voor mij. Toch maar doen wat Eric 
zei en gewoon uitkering aanvragen? Aaargh dit is echt niet 
leuk. Ik weet niet wat ik moet doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren 



 

 

 

 

Rekeningafschrift Betaalrekening                                    
 

 
   

Rekeningnummer EUR Totaal afgeschreven EUR Vorige afschrift 
Vorig saldo 
EUR 

890.99.00.215 854,07 1-XX-20XX 866,16 

Kredietmaximum EUR Totaal bijgeschreven EUR Nieuw afschrift 
Nieuw saldo 
EUR 

500,00     875,69 1-XX-20XX 887,78 

Datum Af/ bij Code Omschrijving Bedrag 

1-XX-20XX Af MA 12:13 Zorgverzekering 77,50 

1-XX-20XX  Af OV  18:16 P.A. Penner, kostgeld    250,00 

     

3-XX-20XX Af MA 15:59 Verzekering auto 110,35 

3-XX-20XX Af MA 17:06 Telefoon factuur 2497957SP 15,00 

              

4-XX-20XX  Af BA  20:16 Tankstation   48,73 

     

5-XX-20XX  Af AC  16:58 Game shop order 37464572  59,99 

          

17-XX-20XX  Af TB  18:45 Thuisbezorgd     22,50 

17-XX-20XX  Af MA  23:06 Gameshop ordernr. 131298HK897  199,00 

        

20-XX-20XX  Bij BV  13:06 ELEKTROTECHNIEK bv, salaris 875,69 

            

22-XX-20XX  Af TB  23:55 Voetbal shop 71,00 

          

De heer 
  
  

           

S. Penner 
      

 

        

        

AC=acceptgiro CK=chipknip GA=geldautomaat OV=overschrijving  
 

BA=betaalautomaat DA=div.afboekingen KO=kasopname PB=periodieke betaling 
 

BV=bijschrijving EQ=eurocheque MA=machtiging TB=telebankieren   

  

 



Rekeningafschrift Betaalrekening                                    
 

 
   

Rekeningnummer EUR Totaal afgeschreven EUR Vorige afschrift 
Vorig saldo 
EUR 

890.99.00.215 904,09 1-XX-20XX 894,56 

Kredietmaximum EUR Totaal bijgeschreven EUR Nieuw afschrift 
Nieuw saldo 
EUR 

500,00     875,69 1-XX-20XX 866,16 

Datum Af/ bij Code Omschrijving Bedrag 

1-XX-20XX Af MA 12:13 Zorgverzekering 77,50 

1-XX-20XX  Af BA  18:36 Tankstation    49,53 

          

3-XX-20XX  Af OV  18:16 P.A. Penner, kostgeld    250,00 

3-XX-20XX Af MA 15:59 Verzekering auto 110,35 

3-XX-20XX Af MA 16:55 Telefoon, factuur 2495987SP 15,00 

              

4-XX-20XX  Af BA  13:22 Gameshop, order 35462110   299,00 

4-XX-20XX  Af BA  17:50 Snackbar   8,75 

     

9-XX-20XX  Af TB  21:25 Voetbal shop     26,75 

           

12-XX-20XX  Af TB  20:03 Thuisbezorgd  26,78 

       

20-XX-20XX  Bij BV  13:06 ELEKTROTECHNIEK bv, salaris 875,69 

            

22-XX-20XX  Af BA  21:50 Snackbar 16,25 

          

23-XX-20XX  Af TB  19:06 Thuisbezorgd  24,18 

          

De heer 
  
  

           

S. Penner 
      

 

        

        

AC=acceptgiro CK=chipknip GA=geldautomaat OV=overschrijving  
 

BA=betaalautomaat DA=div.afboekingen KO=kasopname PB=periodieke betaling 
 

BV=bijschrijving EQ=eurocheque MA=machtiging TB=telebankieren   

 

’



 
 
De heer S. Penner   
   
 

 

Salarisstrook – periode maand X van 20XX 

Persoonsgegevens 
Naam: S. Penner 
Leeftijd: 20 jaar 
Deeltijdpercentage: 80,000 
Soort tabel: Wit 
Loonheffingskorting: Ja 
Loontijdvak: Maand 
Minimumloon 20 jr: €    923,60 
  
Netto-bruto berekening     Bruto-netto Loon LH   

 
Salaris     992,77  992,77   

 
   Loon LH       992,77   

 
Loonheffing     117,08-     

 
   NETTO/TOTAAL     875,69     

 
  
Berekeningsgegevens 
Inkomensafh. arbeidskorting: 60,67    
Heffingskortingen: 183,58    
 

 
 
 


