
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 van 
huishoudboekje.com 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
Meld je aan bij jouw wijkorganisatie. 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



Training invulhulp voor vrijwilligers
In iedere organisatie zijn vrijwilligers een waardevolle aanvulling in het ondersteunen van de 
professionals. Ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners die problemen ondervinden 
waar ze zelf geen antwoord op hebben. Tijdens de training bieden we handvatten om bewoners in 
de haarvaten van de wijk te bereiken en leren we hoe je slim gebruik kunt maken van bestaande 
wijknetwerken.

Tijdsbestek: 4 dagdelen  
Groepsgrootte:  maximaal 8 personen 
Opfris-dagen:  2

 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 

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 

Curriculum 
In de training behandelen we: 

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.
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Wat bieden we? 

Wijkorganisaties: 

 een korte, praktische en persoonlijke training voor 
budgetcoaches,coordinatoren en vrijwilligers 

 effectieve, meetbare vroegsignalering 

 een kans om extra werkgelegenheid te creëren voor actieve werkzoekenden 

 onderscheidend vermogen in uw armoede-aanpak 

 cijfermatig inzicht in de situatie in de wijk 

 deskundige begeleiding 

Budgetcoaches en invulhulpen: 

 een korte, praktische en persoonlijke training 

 een kans om eigen werkgelegenheid te creëren 

 hernieuwde energie en geloof in eigen kracht 

Bewoners: 

 inzicht in persoonlijke financiën 

 controle over alle contracten 

 altijd up to date qua mogelijke besparingen 

 minder zorgen en meer geld 

 de kans om een financiële buffer op te bouwen

Ik ben alleenstaand en heb een uitkering. Vanaf ik bij Tes ben 
geweest en samen met haar het huishoudboekje invul bespaar 
ik elke maand € 50,-- op mijn boodschappen. Ik heb nu best 
wat reserve opgebouwd en hoef niet bang te zijn als er een 
rekening komt.
Mevr. Tempo, Amsterdam Zuidoost 

Het is een goedkope manier om binnen de wijk veel mensen 
te bereiken en vinger aan de pols te houden.
David Forbes, programmaleider Delfshaven, wmo radar Rotterdam


