
GRIP OP JE GELD

Het huishoudboekje
Vroeger had ieder huishouden een huishoudboekje. Daar stond heel eenvoudig in; wat komt er per 
maand ongeveer in, en wat gaat eruit. 

Tegenwoordig heeft nog maar 1 op de 10 mensen zo’n overzicht. Het huishoudboekje  is de meest 
eenvoudige manier om binnen een uur een overzicht te maken van je persoonlijke financiën. Net 
als vroeger dus, maar nu met een handige app, zodat je er altijd en overal veilig bij kunt. Wil je 
besparen op energie, media of verzekeringen? Dan druk je gewoon op de bespaarknop. Je kunt zelfs 
je contracten inzichtelijk opslaan, zodat je ze altijd bij de hand hebt.

Zo werkt het

Stap 1
Maak een afspaak met een getrainde 
invulhulp. 

Stap 2
Neem bankafschriften van de laatste 3  
maanden mee.

Stap 3
Vul samen met de invulhup je huishoudboekje 
in. Binnen een uur ben je een stuk wijzer. 

Stap 4
Vanaf nu heb je 24/7 overzicht in inkomsten 
en uitgaven. 

Stap 5
Je invulhulp is er voor je als je vragen hebt.

24/7

Samen maken 
we Nederland 
schuldenvrij

Voor bedrijven



Voor bedrijven

Werknemers zijn het sociale kapitaal van je bedrijf. Maar werknemers met schulden functioneren vaak minder goed; 
ze zijn minder geconcentreerd en gemotiveerd en zijn vaker ziek, wat leidt tot hogere kosten voor de onderneming. 
Loonbeslag leidt bovendien vaak tot administratieve rompslomp.

Training voor medewerkers 
Wil jij jouw werknemers alle kansen bieden om financieel 
gezond door het leven te gaan en geen risico lopen om 
voortijdig uit te vallen? In de basistraining van Huishoudboekje 
leert de werknemer gebruik te maken van de app 
Huishoudboekje. Op deze manier leert de werknemer inzicht 
te krijgen in de eigen financiële administratie, waar hij of 
zijn uiteindelijk zelf de regie over voert. Naast het verwerven 
van inzicht, krijgt de werknemer handvatten aangereikt om 
zelf een factuur te kunnen lezen, een gesprek te voeren en 
bijvoorbeeld websites van instanties te raadplegen. 

Training:  8 dagdelen 
Opfris-dagen:  2 dagdelen
Groepsgrootte:  maximaal 8 personen 
Prijs:   € 425,- ex. btw per dagdeel
Lesmateriaal:  € 50 ex. btw per persoon

Train the trainer
Beschikt je organisatie over een enthousiaste medewerker die collega’s wil bijstaan in het organiseren van hun 
huishoudelijke financiën? Dan kunnen we hem of haar in aanvulling op de training voor medewerkers trainen tot trainer, 
en is hij of zij daarna in staat om zelf invulhulpen op te leiden. Daarmee wordt de professionaliteit nog beter in de 
organisatie geborgd en bespaar je op termijn flink op de trainingskosten.

Aanvullende training en begeleiding:
Train the trainer: 2 dagdelen 
Begeleiding 1 op 1: 20 uur
Aanvullende prijs: 4250,- ex. btw

Opfrisdagen
Tijdens de opfrisdagen gaan medewerkers onder leiding van de begeleider van Huishoudboekje met elkaar in gesprek 
over de uitdagingen die zij tegenkomen. De problemen worden gezamenlijk geanalyseerd en van praktische oplossingen 
voorzien. Medewerkers geven elkaar tips en/of adviezen en leren zo om vragen binnen het team op te lossen. Dit 
leerproces zorgt onder andere voor:

 Aandacht voor elkaars werkproblemen
 Onderling begrip en steun
 Gedragsverandering
 Strategisch kunnen denken
 Betere communicatieve vaardigheden
 Zelfsturend leervermogen
 Ervaring met nieuwe werkvormen
 Tips, adviezen en ideeën waaruit de medewerker zelf keuzes maakt.

 de website en de app; wat kun je er 
allemaal mee?  

 sociale vaardigheden
 hoe laat je het de mensen zelf doen 
 privacy en regelgeving 
 het opstellen van een plan van aanpak 
voor het aflossen van schulden

 contact onderhouden met instanties 
 doorverwijzen naar schuldhulpverlening  
 aansluiting op en samenwerking met 
andere instanties in de wijk
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Curriculum 
In de training behandelen we: 
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Onderdeel van de training zijn onder meer: 
 een beveiligde account voor op   
huishoudboekje.com 

 een handige app voor Apple en Android
 een handzaam budget-blok voor eigen notities 
 overzichtelijk cursusmateriaal 
 een prachtige oorkonde voor wie de training met 
succes heeft afgerond 

Voor iedere klant is er bovendien: 
 een Huishoudboekje schrift + pen + kasboekje 
 een Huishoudboekje canvas-tas 

Handige tools maken het verschil
De handige tools van Huishoudboekje.com zorgen er voor dat uw medewerkers, 
vrijwilligers en klanten met plezier aan de slag gaan.

Vraag nu een offerte aan
Iedere organisatie is anders. Daarom maken 
we graag een prijs op aanvraag. En weet; het 
huishoudboekje en de app zijn voor altijd en 
voor iedereen gratis! 

Geen budget? 
Wij wijzen de weg en helpen je met het aanvragen 
van subsidie. 

Contact
Wil je meer weten van wat 
Huishoudboekje kan betekenen binnen je 
gemeente of wijk of wil je een presentatie 
bijwonen, maak dan nu een afspraak 
met sara@huishoudboekje.com of 
0610575350.

Aanvullende programma’s op maat 
Geen bedrijf is hetzelfde. Hebben uw 
medewerkers in aanvulling op grip op hun geld 
ook andere dringende vragen op gebieden zoals 
taal of gezondheid? Dan maken we samen met 
onze samenwerkingspartners een gecombineerd 
programma op maat. 


