GEEF JE CLIËNTEN HET FINANCIËLE OVERZICHT IN DE BROEKZAK EN VOORKOM TERUGVAL

Een gratis
huishoudboekje
voor je cliënt!
Bewindvoerders en budgetbeheerders weten:
vaak zie je cliënten na verloop van tijd weer terug.
Alle inspanningen ten spijt, weten ze toch niet zelf de draad op te pakken of te behouden.
Daarom is er nu het Huishoudboekje:
Een eenvoudig, gratis en veilig digitaal huishoudboekje op app en web
Een compacte training voor professionals
Raad en daad op afroep

Eenvoudige implementatie
Je kunt het huishoudboekje eenvoudig aanbieden aan je cliënten. We maken een link naar
het huishoudboekje die je op je eigen website laat plaatsen. Daarna volgt een compacte
training over het gebruik van het huishoudboekje en hoe je het als professional kunt
inzetten bij het werken aan financiële redzaamheid.

GRIP OP JE GELD

Vaste prijzen
Eendaagse training voor professionals
€ 395,- per persoon bij open inschrijving. Voor grotere kantoren
leveren we graag maatwerk. Na deelname aan educatie, en
staat je trainer altijd telefonisch voor je klaar bij vragen.
Het huishoudboekje zelf is en blijft gratis voor iedereen.

Download nu de gratis app

Werken aan financiële redzaamheid
Voor veel cliënten geldt dat na een periode van hulp en begeleiding bij je geldzaken,
je toch ook graag weer zelf het stuur in handen wilt hebben. Voor bewindvoerders
geldt dat zij als onderdeel van hun taak hun cliënten moeten helpen bij het werken
aan financiële redzaamheid. Door het huishoudboekje te gebruiken kun je dat samen
met je cliënt op een duurzame manier doen. Een op een met je cliënt of samen met
andere gebruikers van het huishoudboekje. Hoe je dat doet leggen we je graag uit!
Tes Schults
Invulhulp Amsterdam

Veilig en compliant
Het huishoudboekje maakt gebruik van versleutelde opslag van gegevens is beveiligd
tegen hacks. Risico op datalekken wordt daardoor beperkt tot een minimum.
Maak een afspraak
Wilt u meer weten of een demonstratie op eigen locatie,
maak dan nu een afspraak met Gert-Jan Mulder van KennisToegepast op
06 - 5358 7807 of email gertjan@kennistoegepast.nl.
Kunt u niet wachten?
Probeer het huishoudboekje alvast zelf op www.huishoudboekje.com
of download de app.

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

MariënburgGroep
O p l e i d i n g en

Huishoudboekje is een initiatief van MarienburgGroep opleidingen en KennisToegepast.

