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baas

Wat moet je doen om je centen de 
baas te worden?
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Inleiding
Leuk dat je gaat beginnen aan het werken om je centen de baas te gaan worden!!! Dat is niet 
zomaar gebeurd en echt niet in een uurtje geregeld. Daarom hebben wij van Delphi 
Bewindvoering voor jou deze cursus gemaakt. 

Om je centen de baas te worden moet veel werk verzet worden en moet je alles wat met je geld 
te maken heeft, goed in je hoofd hebben. Fijnst is wanneer je het allemaal in een overzicht terug 
kunt vinden dat je niet hoeft te zoeken steeds. 

Heel veel mensen hebben problemen met hun geld. De meeste mensen praten daar niet over en 
doen of er niks aan de hand is. Dat komt omdat de meeste mensen het niet fijn vinden het er over 
te hebben en willen al helemaal geen hulp vragen. 

Bij hulp vragen denken de meeste gelijk aan kosten en vooral denken zee er aan dat ze hun 
probleem voor zichzelf willen houden. Ze schamen zich eigenlijk. Ze denken dan “ik moet het 
zelf kunnen”. Hierdoor vragen heel veel mensen geen hulp en blijven ze in de problemen of 
komen nog meer in de problemen. 

Wij hebben voor jou een cursus gemaakt die je kan helpen om je geld situatie (financiële 
situatie) in beeld te brengen. De cursus bestaat uit een aantal opdrachten die je in de goede 
volgorde moet doorwerken. 

Beste is om iedere dag 1 opdracht uit te werken of uit te zoeken of over na te denken wanneer 
dat gevraagd wordt. Wanneer je alle opdrachten gemaakt hebt dan heb je alles doorgewerkt en 
overdacht wat met je geld te maken heeft en alles wat je uitgeeft! Je hebt dan een heel helder 
overzicht gemaakt waar alles in staat

Als je je centen de baas wilt worden moet je dus eerst alles weten van je geld!!!! Deze training 
laat jou goed nadenken over jouw situatie!!! Als je door de opdrachten er goed over nadenkt en 
dingen gaat uitzoeken kun je zelf misschien weer de baas worden over je centen en kun je veel 
geld besparen!
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Wat moet je doen om je centen de baas te worden??

1. Begin met het plannen in je agenda dat je iedere dag een uurtje vrijmaakt om een opdracht te 
maken. Je hebt dan in ieder geval elke dag tijd om hieraan te werken!

2. Zet in je agenda bij iedere dag die je plant het nummer van de opdracht die je die dag gaat 
maken: dus opdracht 1, opdracht 2 opdracht 3 enzovoort. 

3. Kijk iedere dag in de agenda waar je gebleven bent en welke opdracht je uit moet gaan voeren. 
4. Doe geen twee opdrachten of meer achter elkaar! Doe iedere dag 1 opdracht. Dat is belangrijk 

zodat je alleen over die ene opdracht na gaat denken ook later als je klaar bent met die ene 
opdracht! 

Wat kun je verwachten als je deze cursus “Je centen de baas” doet?

1. Je begint met het uitzoeken wat er in je hoofd speelt wanneer het over geld gaat en hoe dat je dan 
denkt. Als je weet hoe je denkt leer je ook hoe jij keuzes maakt wanneer het over geld gaat. Dat 
is belangrijk om te weten. 

2. Je gaat jouw dromen bepalen die in je hoofd zitten. Fijn om te weten wat jouw wensen zijn want 
misschien kunnen jouw wensen wel doelen worden. 

3. Je gaat overzicht maken van jouw financiën (in jouw geld situatie). Als je overzicht hebt, krijg je 
automatisch ook meer kennis van hoe het zit. Pas wanneer je precies weet hoe het zit, kun je 
misschien dingen veranderen zodat je er beter voor komt te staan. 

4. Je gaat kijken naar je vaste lasten die je iedere maand terugkomen: bijvoorbeeld je huur, gas 
water en licht, je abonnementen enz. 

5. Je gaat kijken naar het geld dat je overhoudt NA je vaste lasten. Je gaat kijken waar je dit geld 
aan uitgeeft (variabele lasten noemen we dat).

6. Je maakt een plan om ervoor te zorgen dat jouw droom ook werkelijkheid wordt. 

Deze cursus wordt u aangeboden door:

Delphi bewindvoering BV

Anne Frankplein 12

5122 CB Rijen

info@delphibewind.nl
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Opdracht 1

We beginnen heel rustig door over iedere vraag rustig na te denken en je gedachten op te schrijven 
in de aparte werkmap die je bij de cursus hebt gehad. 

1. Waarom doe je eigenlijk deze cursus?

2. Wat is voor jou heel vervelend wanneer het over je geld gaat?  

3. Wat zou je heel graag willen veranderen in je geld situatie?

4. Waarom wil je zo graag die veranderingen die je bij vraag 3 hebt opgeschreven?  

5. Wat zou je graag willen leren van deze cursus?
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Opdracht 2

Je gaat in deze opdracht nadenken over hoe je over geld denkt. Meeste mensen vinden dit niet zo fijn 
om te doen omdat ze dit moeilijk vinden. 

Als je niet goed nadenkt over hoe je over hoe je je geld uitgeeft, zal je altijd hetzelfde blijven doen. 
Gisteren schreef je bij vraag 4 wat je graag zou willen veranderen. Als je niet goed nadenkt ga je dus 
nooit bereiken dat er iets gaat veranderen aan je geld!! 

Iedereen heeft zijn eigen verleden met zijn geld. 

Dat heb je vaak niet zelf bedacht maar dat begint bij je vader en moeder, je leraren, de TV, radio, 
vrienden en van alles. Daar heb je geen erg in, je hoort van alles en dat sla je ongemerkt op in je 
hoofd. Zo ontstaan in ons hoofd overtuigingen en gewoonten die ervoor zorgen hoe wij nu en in het 
verleden met ons geld om gaan! Sommigen van deze overtuigingen en gewoonten zijn heel erg goed 
en sommige zijn eigenlijk helemaal niet zo goed! Je moet dus wel weten welke niet goed zijn voor 
want anders kun je niks veranderen!! 

Er komen nu 10 vragen waar je goed over moet nadenken en dan de antwoorden opschrijven in de 
werkmap. 

1. Wat hebben jouw ouders/verzorgers jou laten zien hoe ze met geld om gingen? Wat waren 
hun overtuigingen en gewoontes met geld? Wat hebben ze jou eigenlijk geleerd op deze 
manier?  

2. Hoe keken jouw ouders/verzorgers naar geld en werken toen je jong was? Wat waren hun 
overtuigingen en gewoontes met geld en werken? Wat hebben ze jou eigenlijk geleerd op 
deze manier?  

3. Was dat fijn voor jou hoe ze thuis met werken en geld omgingen?

4. Hadden jouw ouders weleens gedoe over geld thuis? En wat voor gedoe was dat en wat 
merkte jij ervan?  

5. Wanneer kreeg jij zelf voor het eerst te maken met geld? Beschrijf dat eens en vooral ook 
hoe je dat deed en toen dacht.  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6. Wie, vind jij, heeft jou geleerd hoe je met geld om moet gaan? Wat hebben ze je geleerd?  

7. Welke gewoontes en overtuigingen over werk en geld heb jij nu die hetzelfde zijn als bij jouw 
ouders/verzorgers toen?  

8. Welke gewoontes en overtuigingen over werk en geld heb jij nu die NIET hetzelfde zijn als bij 
jouw ouders/verzorgers vroeger?  

9. Het vervelende van overtuigingen in ons hoofd is dat we denken dat het echt echt waar is, omdat 
het je zo geleerd is. Als kind dacht je dat Sinterklaas bestond en die geeft op 5 december iedereen 
kadootjes. Dit was als kind de waarheid want iedereen vertelde dat en je maakte het ook echt 
mee, je ervaarde het. Als kind had je de overtuiging dat Sinterklaas bestond! Toen je ouder werd, 
leerde je dat Sinterklaas toch NIET bestond. Dit is een voorbeeld van overtuiging waarvan je 
eerst geloofde dat het echt zo was en later bleek dat het toch anders was!  
Opdracht: kun jij twee overtuigingen bedenken van dingen waarvan je dacht dat ze waar waren 
maar wat achteraf toch anders bleek te zijn: je overtuiging klopte dus niet.

10. Schrijf deze week van al het geld dat je uitgeeft iedere keer op wat je gedachten er bij zijn, je 
gevoelens en je overtuiging waarvoor je dit doet.  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Opdracht 3

Bij opdracht 2 van de cursus heb je gekeken naar jouw overtuigingen en gewoontes over geld. 

Jouw eigen gewoontes en overtuigingen die zorgen er nu voor hij jij met jouw geld omgaat! Goede 
of slechte gewoonten die bestaan niet, alles is ok. Wat er wel is is dat er gewoontes zijn die goed 
voor je zijn en gewoontes die slecht voor je zijn op welke manier dan ook!

De 6 meest voorkomende gewoontes die slecht voor je zijn:

1. Meer geld uitgeven dan dat er iedere maand binnen komt.
2. Geld lenen en schulden maken (geld uitgeven dus wanneer je het niet hebt). 
3. Geld lenen bij mensen waarvan je eigenlijk vantevoren al weet dat terugbetalen moeilijk 

wordt. 
4. Luisteren naar mensen en bedrijven die verkeerde adviezen geven omdat ze geld aan je 

willen verdienen of omdat ze er gewoon geen verstand van hebben (Voorbeeld van geld aan 
je verdienen zijn Wehkamp die lenen makkelijk maken, of geld lenen voor een auto)

5. Niet sparen iedere maand.
6. Je geld niet beheren: gewoon niet precies een goed overzicht hebben in je hoofd. 

Voorbeelden van informatie die we krijgen en het gemakkelijk maken:  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Opdracht die je moet uitvoeren!

Welke van deze 6 gewoonten die slecht voor je zijn heb jij eigenlijk? 

1. Wat denk je bij ieder van die gewoonten die niet goed voor je zijn, wanneer je het toch doet?  

2. Wat zou je binnen de gewoontes die slecht voor je zijn, willen veranderen?



 
Opdracht 4

Iedereen droomt weleens over zijn eigen leven. Als ik de staatsloterij win koop ik een mooi huis en een 
mooie auto en ik ga op vakantie. Dit zijn grote dromen maar we hebben ook allemaal kleine dromen 
die je geweldig vindt. Jouw droom en niet de droom van je kinderen of vrienden of familie: jouw eigen 
droom! 

Voorbeeld van een droom

Kees had de droom om ooit een BMW te kunnen rijden. Op straat kijkt hij naar iedere BMW: van de 
grote tot de kleinere modellen. Hij vindt ze geweldig. Kees rijdt zelf in een Opel Corsa en die auto rijdt 
prima. Kees en zijn vrouw sparen iedere maand € 250,--

Al dromend kwam Kees tot de conclusie dat hij meer zou moeten sparen om ooit zijn droomauto te 
kopen. Maar ja hoe spaar je meer? 

Nadenkend kwam Kees tot de volgende ideeën:

• Vragen aan zijn werkgever of hij over zou kunnen werken. 
• Vragen aan zijn werkgever of hij een andere positie zou kunnen krijgen binnen het bedrijf die 

meer verdient. 
• Kees zijn vrouw zou meer kunnen gaan werken. 
• Goed gaan kijken naar waar hun geld nou eigenlijk aan uitgegeven werd.
• Goed kijken waar ze op zouden kunnen bezuinigen 
• Plan maken zodat hij en zijn vrouw weten hoe ze precies met hun geld om willen gaan. 
• Kees kocht een staatslot van € 27,50

Kees droomde van het winnen van de Staatsloterij. En hij stelde zich zijn leven voor als hij de jackpot 
had gewonnen. Maar jammer voor Kees, hij won niks. Kees kwam tot de conclusie dat hij het zelf 
moest doen en het niet af moest laten hangen van de loterij. Bij dromen over de loterij denk je toch 
allemaal aan veel te veel dingen en allemaal grote dingen, zo is het leven niet wist Kees. 
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Na 2 maanden onderzoek kwam er voor Kees en zijn vrouw het volgende plan: 

• Andere baan zat er voor Kees niet in. 
• Overwerken was mogelijk en Kees gaat dat doen voor gemiddeld      € 300 per maand.
• Kees zijn vrouw kon binnen de thuiszorg 10 uur per week meer werken en dat brengt € 350 

per maand op. 
• Op hun huishoudgeld konden ze per maand 180 euro besparen. 
• Kadootjes gaan ze voortaan bij de Action halen (besparing € 40 per maand). 
• Kees en zijn vrouw stopten allebei met roken. Samen rookten zij 5 pakjes sigaretten per week 

(besparing € 130 per maand). 
• Kees stapte over op een andere energie-leverancier en bespaart €40 per maand. 
• Kees stopte met kopen van autobladeren iedere week, besparing    € 22 per maand. 

De nieuwe situatie voor hen is alvolgt:

300 + 350 + 180 + 40 + 130 + 40 + 22 = € 1.062 euro door meer te gaan werken en te besparen op 
hun uitgaven. Ze denken dat hun 2e hands BMW € 10.000 euro gaat kosten. Kees en zijn vrouw 
hebben een aparte spaarrekening geopend naast die ze al hadden voor die € 250 per maand. Kees en 
zijn vrouw weten dat ze er ongeveer 10 maanden over gaan doen. Harder werken, meer verdienen en 
minder uitgeven en goed opletten waar ze hun geld aan uitgeven! Hun droom die BMW gaat er 
komen, niet vanzelf want Kees en zijn vrouw moeten harder werken en minder uitgeven! Maar hun 
droom gaat uitkomen! 

Opdracht die je moet uitvoeren!

Stel je eens voor: je hebt geen schulden meer en € 5.000 op de bank. Denk hier eens goed over na: 
laat je gedachten eens de vrije loop en bedenk wat dit voor jou zou betekenen in je leven. 

Schrijf dit eens zo uitgebreid mogelijk op in je werkmap. 

Als tweede moet je eens nadenken wat jouw droom zou zijn als je geen schulden hebt en € 5.000 
euro op de bank! Schrijf je droom zo uitgebreid mogelijk op in de werkmap. 

Als derde moet je eens nadenken of als dit zou gebeuren je er gelukkiger en blijer van zou worden in 
je leven? Denk ook na waarom je er wel of niet gelukkiger of blijer van zou worden. Schrijf dit ook 
op je werkmap. 

Zou jij je droom die je hebt, uit willen laten komen??? 

Schrijf het waarom wel of waarom niet ook in je werkmap. 

Gaat dat vanzelf om je droom uit te laten komen? Beschrijf dat ook in je werkmap en of je er zelf iets 
voor moet doen om die uit te laten komen. 



�11

 

Je weet nu wat je goede dingen zijn met geld *.

Je weet nu wat je overtuigingen zijn en gewoonten die niet goed zijn voor jouw geld*. 

Je hebt ook nagedacht over je droom*. 

*= lees maar terug in je werkboek.

In deze opdracht ga je kijken hoe je je droom werkelijkheid kunt laten worden. Je begrijpt nu dat je 
dan wel naar de overtuigingen en gewoonten zult moeten kijken die slecht zijn voor je geld! 

Je weet dat het moeilijk is om dingen te veranderen in je leven. Gewoonte en gedrag veranderen is 
moeilijk. Denk maar eens aan mensen die gestopt zijn met roken of proberen af te vallen: dat is 
moeilijk en daar moet je voor doorzetten! Stoppen met roken is moeilijk en vervelend. En iets dat 
vervelend is, is dus niet leuk en daarom heel moeilijk om te doen. We doen niet graag dingen die 
we niet leuk vinden. 

Opdracht die je moet uitvoeren!

Denk na over de volgende vragen en schrijf je antwoord in je werkmap:

Wat zal je missen wanneer je je droom niet waar maakt? 

Welke gewoonte en overtuigingen die slecht voor je geld zijn denk jij te kunnen veranderen? 

Welke gewoonte en overtuigingen die slecht zijn voor je geld kun jij denk je heel heel moeilijk 
veranderen? 

Hoe kun je je slechte geldgewoonten vervangen door een goede geldgewoonte?

Opdracht 5
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Verzonnen situatie: 

• Je oude slechte geldgewoonte: iedere maand geef jij veel geld uit aan kleding. Soms koop je 
dingen die je bijna niet draagt.

• Je nieuwe goede geldgewoonte: je gaat nog 2 keer per jaar echt shoppen voor kleding in de 
opruiming. Wanneer het geen opruiming is in de winkel en de prijzen dus hoog zijn, schrijf 
je op een lijstje wat je nodig denkt te hebben van kleding. 

• Andere nieuwe goede geldgewoonte: als je leuke kleding ziet in de stad moet je minimaal 24 
uur nadenken of het nieuwe kledingstuk een goede aankoop is. In die 24 uur reken je ook uit 
hoeveel uur je moet werken om dat kledingstuk te kunnen betalen

Als je zo te werk gaat dan is de kans dat je vaak denkt van nee ik koop het niet, te duur en ik moet er 
te lang voor werken en ik heb het eigenlijk niet nodig etc. etc. 

Schrijf op welke slechte geldgewoonte jij gaat veranderen

Schrijf ook op hoe je je slechte geldgewoonte kunt vervangen door een nieuwe goede geldgewoonte 
die jij zou kunnen doen.  

Schrijf op waarom voor jou de nieuwe geldgewoonte moeilijk is. Hoe komt het dat dat moeilijk is 
voor je. 
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Opdracht 6

Je gaat vandaag werken aan het krijgen van overzicht in je eigen geldzaken!! Als je weet hoe het 
allemaal precies zit, dan heb je pas inzicht. Als je precies weet hoe het er uit ziet dan kun je ook 
nadenken over waar het verkeerd zit!! 

Inkomsten  

We hebben allemaal inkomsten. Je hebt of inkomen uit je werk (loon) of je hebt een uitkering of 
je hebt een inkomen uit je eigen bedrijf. 

Naast het geld wat je verdient kun je ook recht hebben 

op toeslagen. 

Er zijn er vier:

1. huurtoeslag
2. Zorgtoeslag
3. Kinderopvangtoeslag
4. kind gebonden budget. 

Er kan ook sprake zijn van een voorlopige teruggave van de inkomstenbelasting, kinderbijslag etc. 
etc. Moeilijke zaken allemaal maar je kunt er recht op hebben. 

Uitgaven

Uitgaven kun je verdelen in vaste en variabele lasten zoals we in opdracht zagen. 

Vaste lasten zijn maandelijkse vaste kosten, zoals huur, energie, tv en internet etc.

Variabele lasten kunnen elke maand anders zijn, zoals boodschappen, uitjes, uitgaven voor de 
kinderen, benzine.
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Opdracht die je moet uitvoeren!

Maak je eigen inkomsten/uitgaven overzicht Hoe maak je dit overzicht? 

In je werkmap zitten 2 formulieren bij dag 6. Pak die er eens bij. 

Als je die formulieren voor je hebt, ga je het volgende doen: 

1. Pak je bankafschriften van de afgelopen 3 maanden. 
2. Krijg je ze alleen digitaal? Print ze dan even van alle drie de maanden. 
3. Pak de afschriften van afgelopen maand en bekijk alle afschrijvingen. Weet je nog precies wat 

wat ook al weer precies was als je de afschrijvingen ziet?? 
4. Kijk welke uitgaven vaste uitgaven zijn die je iedere maand weer moet betalen. 
5. Plaats al deze vaste uitgaven in het overzicht dat heet uitgaven VAST. Natuurlijk mag je ook 

een eigen overzicht gebruiken en ze later op het formulier schrijven zodat je niet hoeft te 
rommelen. Zet een streep door de afschrijving wanneer je hem hebt opgeschreven. Sommige 
bedragen komen maandelijks terug, sommige eens elke twee of drie maanden (bijvoorbeeld 
wegenbelasting). Er zullen ook betalingen zijn die je elke maand doet, maar waarvan het 
bedrag maandelijks afwijkt. Bijvoorbeeld een telefoonrekening. Daarom de afschriften van de 
afgelopen drie maanden. Zo kun je een gemiddeld bedrag bepalen.

6. Als je alle vaste uitgaven hebt doorgestreept en opgeschreven hebt dan hou je losse uitgaven 
over. Die noemen we variabele uitgaven. 

7. Schrijf al deze uitgaven op een kladblaadje. 
8. Kijk goed en probeer groepen te verzinnen waar de uitgaven bij horen. Bijvoorbeeld eten, 

kleding, kinderen, roken enzovoort.  
Dit kan lastig zijn omdat je van sommige pinbetalingen die je ziet niet meer weet waar het van 
was. Die betalingen waar je niet van weet wat het ook weer was die noteer je in een groepje 
“ONBEKEND”

9. Als je alles optelt met een rekenmachine krijg je een bedrag van je vaste lasten en een bedrag 
van je variabele uitgaven en een bedrag van “onbekend”. 

Nu komt er een hele belangrijke stap. 

Je gaat een kasboek bijhouden voor je uitgaven die je doet uit je portemonnee en je pinpas! Dat zijn 
die variabele kosten op het overzicht en de kosten “onbekend”.
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Hoe werkt dat: 

In je werkmap zit het formulier kasboek (3 stuks). Houdt 1 formulier leeg zodat je deze steeds kunt 
kopiëren als die andere 2 vol zijn. 

1. Vraag altijd om het bonnetje als je iets koopt
2. Plak ’s avonds het bonnetje in je kasboek en schrijf er bij waar het voor was. Schrijf de datum 

er bij in het hokje, waarvoor het was, en of je contant hebt betaald of gepind. 
3. Schrijf er ook achter bij welke groep het hoort die je zelf verzonnen hebt van jouw losse 

kosten!! 
4. Iedere week kun je nu alles optellen en weet je precies hoeveel geld je uitgegeven hebt en 

waaraan!!!! Dat is fijn! 
5. Als de maand om is kun je precies uitrekenen hoeveel geld je waar aan hebt uitgegeven. Dan 

heb je een maandoverzicht!!! 
6. Als je week- en maandoverzichten hebt krijg je ook overzicht in je hoofd want je kunt steeds 

je kasboekje pakken om te kijken hoe het ook weer was als je het vergeten bent! Je hebt dus 
nu overzicht. 

Dit kasboek ga je voor je zelf nu 4 maanden volhouden om in te vullen. Iedere week ga je even zitten 
om de boel op te tellen! En als de maand om is maak je een maandoverzichtje! 

Als je een goed overzicht hebt van je inkomsten en je uitgaven krijgen de meeste mensen rust 
van in hun hoofd. We hopen dat jij ook die rust krijgt. 

Als je klaar bent met je overzicht beantwoord je pas de volgende vragen: 

1. Wat vind je er van om al die bedragen van je bankafschriften op papier te zetten?  
2. Kwam je nou ook betalingen tegen waar je eigenlijk van schrikt? Zijn er zaken waar je van 

schrikt? Waarvan je denkt dat het anders kan of moet?
3. Van welke bedragen ben je eigenlijk een beetje geschrokken? Schrijf die eens op in je 

werkboek?
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Opdracht 7

In deze opdracht ga je een overzicht van je geld maken voor het HELE JAAR! 

Dit noemen we jaarbegroting. Jij gaat dus een jaarbegroting maken!

Dit is wel een moeilijke opdracht omdat het veel werk is en je heel goed moet nadenken. Je gaat hier in 
2 opdrachten, twee weken aan werken ! 

Als jouw jaarbegroting af is dan kun je er het volgende mee: 

1. Kun je van een heel zien wat je uitgeeft!
2. Kun je van een heel jaar zien hoeveel geld er binnen komt!
3. Kun je ook precies zien of je misschien een beetje veel uitgeeft!
4. Kun je ook precies zien of je voor dure maanden geld hebt of dat je vantevoren al kunt weten 

van: Oei, die maand is duurder dan dat ik verdien.  
5.

In een jaar zijn er verschillen in maanden. Je hebt dure maanden zoals december met Sinterklaas en 
Kerst en juli/augustus omdat het dan vakantie is en je iets meer uitgeeft. 

Je gaat kijken of je voor die dure maanden dus kunt sparen zodat je er ook geld voor hebt!! 

Ieder mens geeft zijn geld uit aan andere dingen omdat we allemaal anders leven. De een rookt en 
koopt sigaretten de andere niet, de een gaat iedere maand naar de kapper de andere niet, de een heeft 
een auto de andere een scooter, de een gaat naar sportschool de andere leest de krant. Het is dus bij 
iedereen anders. En dat is prima. Want je moet geld uitgeven aan de zaken die jij belangrijk vindt.

Van iedereen die een jaaroverzicht, een jaarbegroting, maakt, zie je toch dingen die hetzelfde zijn. 
Uiteindelijk ziet het er meestal zo uit: 

1. 70% van je salaris gaat op aan vaste lasten
2. 10% van je salaris gaat meestal naar de spaarrekening
3. 20 % van je salaris gaat op aan variabele lasten (kosten die iedere maand verschillen)

 
Je gaat eerst een kijken hoe het er bij jou uitziet!!!! Vervolgens kunnen we later kijken of er ergens 
misschien bezuinigd kan worden als dat nodig is. 

En omdat je vaste lasten het grootste deel van je uitgaven zijn, kijken we hier het eerste naar om te 
bezien of je daar iets kunt bezuinigen!!! 
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En omdat je vaste lasten het grootste deel van je uitgaven zijn, kijken we hier het eerste naar om te bezien 
of je daar iets kunt bezuinigen!!! 

Jij gaat je komende week eerst richten op het besparen op je vaste kosten. 

We kijken de volgende week pas naar je variabele kosten en of daarop te bezuinigen valt, dat doen we 
niet in deze opdracht. 

Bezuinigen is beetje moeilijker omdat je de gevolgen hiervan gelijk merkt in je leven iedere dag. Want 
als je bijvoorbeeld geen geld meer aan sigaretten uit wilt geven? Tja, dan moet je dus stoppen met roken 
en dat merk je! 

Jaarbegroting 

Ga naar je werkmap en pak het blad jaarbegroting inclusief schulden. 

De jaarbegroting inclusief schulden bestaat uit 5 onderdelen:

1. Inkomsten 
2. Vaste lasten 
3. Geld apart zetten 
4. Alle andere uitgaven 
5. Schulden
6. Optelling van de totalen 

Lees eerst eens goed door wat er allemaal staat en leg je bankoverzichten van het hele jaar bij je. 

Jaarbegroting opdracht 1: 

Je begint bij Inkomsten, je gaat dit hele blok invullen. 

• Per maand schrijf je het bedrag op in de vakjes “salaris 1”, wat jij verdiend hebt per maand en wat 
er gestort is op je rekening

• Werk je bij 2 werkgevers, vul je bij de vakjes “salaris 2”, wat je verdiend hebt bij je 2e werkgever. 
• Als je een partner hebt vul je zijn/haar inkomen ook in dat iedere maand gestort is. Dit vul je in 

bij vakjes: “salaris 1 partner”. 
• Heeft je partner 2 werkgevers dan vul je dat in bij de vakjes: “salaris 2 partner”. 
• Kijk in je maandoverzicht of je iedere maand de volgende stortingen ziet en vul deze bedragen in 

per maand of in de maand dat het gestort wordt (bijvoorbeeld als het eens per twee maanden 
gestort wordt).

o Zorgtoeslag
o Huurtoeslag
o Hypotheekrente terug van de belasting
o Kindgebonden budget
o Kinderopvangtoeslag 
o Kinderbijslag  

• Misschien heb je per maand nog andere vaste geldbedragen die gestort worden? Zo ja dan vul je 
die ook in. 

• Als je alles ingevuld hebt, tel je alles bij elkaar op zodat er per maand een totaal is van je 
inkomsten! 
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• Misschien heb je per maand nog andere vaste geldbedragen die gestort worden? Zo ja dan vul je 
die ook in. 

• Als je alles ingevuld hebt, tel je alles bij elkaar op zodat er per maand een totaal is van je 
inkomsten! 

Jaarbegroting opdracht 2

Je gaat nu je vaste lasten invullen die je iedere maand moet betalen!! 

Pak hiervoor ook je bankoverzichten per maand zodat je de bedragen die je hierin vind in kunt vullen 
onder het kopje vaste lasten.  

• Heb je hypotheek? Vul het hypotheekbedrag in 
• Betaal je huur, dan je huur invullen 
• Heb je levensverzekering? Hoeveel betaal je daar voor?
• Autoverzekering 
• Wegenbelasting 
• Energie (gas, water en licht)
• Inboedelverzekering
• Fietsverzekering 
• Zorgverzekering
• Uitvaartverzekering
• Waterschapsbelasting
• Gemeente belastingen 
• Mobiel 1
• Mobiel 2
• TV/Internet 
• Vaste telefoon 
• Schoonmaker 
• Onderhoud CV 
• Staatsloterij
• BankGiroloterij
• Postcode loterij
• Vriendenloterij
• Kosten bankrekening 
• Verzekeringen die niet genoemd zijn in het lijstje opzoeken en opschrijven 
• Etc. (zoek of je meer andere kosten hebt). 

Tel nu al je vast kosten op iedere maand! Bewaar dit goed! Want dit heb je in de verdere cursus vaak 
nodig!! 

Dit was heel veel werk en uitzoekwerk! Heel belangrijk wat je nu gedaan hebt. 
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Tel nu al je vast kosten op iedere maand! Bewaar dit goed! Want dit heb je in de verdere cursus vaak 
nodig!! 

Dit was heel veel werk en uitzoekwerk! Heel belangrijk wat je nu gedaan hebt. 

In de volgende opdracht gaan we verder met het maken van de jaarbegroting! Dan gaan we kijken naar je 
kosten die iedere maand anders zijn zoals je boodschappen en zo. 

Je kunt nu heel makkelijk uitgaven aanpassen en gelijk de invloed op je financiën zien. Pas je uitgaven op 
je boodschappen naar beneden aan en je ziet gelijk dat je onderaan de streep meer over houdt.
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Opdracht 8

Vandaag weer een uitzoekdag die best wel moeilijk is met je bankoverschriften. 

• Pak je bankafschriften erbij net als bij de vorige opdracht. 
• Pak de jaarbegroting erbij. 

Je gaat op de jaarbegroting de hokjes invullen die staan onder het kopje “Geld apart zetten: sparen”

Nu gaan we kijken of je geld apart zet voor dingen: of je geld spaart en waarvoor. 

Als voorbereiding hebben we voor jou al een paar zaken waarvoor je kunt sparen op een rijtje gezet. 

• Kleding
• Inventaris huis/tuin
• Vakantie
• Reservering verzekering
• Zorgkosten eigen risico
• Studie 
• Onderhoud auto/motor 
• Onderhoud brommer/scooter 
• Sparen algemeen
• Sport 
• Overig

Spaar je niks voor de onderwerpen die er staan dan vul je gewoon 0 in. 

Spaar je wel voor een van de onderwerpen, kijk dan goed hoeveel je hiervoor spaart in welke maand. 

Heel belangrijk is dat je in je rekeningafschriften kijkt in welke maand je bijvoorbeeld je verzekering 
moet betalen. Dan weet je in welke maand je dus het bedrag bij elkaar gespaard moet hebben om die 
verzekering te betalen!!!!!

Bij overig is het belangrijk dat je hier je eigen dingen neerzet (met bedrag!) waar je voor spaart en die 
niet in het lijstje voorkomen!

Als je alles hebt ingevuld tel je het allemaal op zodat je totalen krijgt per maand!!! 



�21

 
Opdracht 9

Vandaag gaan we de voorlaatste opdracht doen zodat je jaarbegroting straks helemaal af is. 

De opdracht van vandaag is weer wat uitzoekwerk op je betaalrekening! Nog even flink er in duiken en je 
jaarbegroting is BIJNA klaar. 

Vandaag gaan we kijken naar waar je precies je geld aan uitgeeft in je dagelijkse leven vanuit je 
portemonnee/pin en rekeningen die je krijgt (bijv. eigen bijdrage zorgkosten en je eten). 

Ook hier hebben we weer voor je nagedacht en een paar zaken opgeschreven waar je je geld eventueel 
aan uit zou kunnen geven. 

• Boodschappen (eten)
• Schoonmaak en huishouden
• Roken 
• Wijn/bier
• Zorgkosten 
• Kinderen 
• Benzine
• Overig 

Vul in de vakjes de bedragen in die je terugvindt op je betaalrekening. Als je niet pint maar contant 
opneemt, dan ga je goed nadenken waar je het maandelijks aan uitgeeft wanneer je geen bonnetjes 
bewaard hebt. 

Bij overig vul je die dingen in die niet op het lijstje staan, maar waarvan je weet dat je er wel geld aan 
uitgeeft. Als bijvoorbeeld schilderen je hobby is, in beeld brengen hoeveel je er wanneer aan uitgeeft. 

Als je alles hebt ingevuld tel je het allemaal op zodat je totalen krijgt per maand!!! 

Nu hebben we in ons werkboek in de jaarbegroting mooie overzichten zitten van: 

1. Inkomsten
2. Vaste lasten
3. Geld sparen
4. Andere uitgaven

Nu hoeven we nog maar 1 ding in beeld te brengen en dat is of we schulden hebben of 
betalingsachterstanden. 
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Opdracht 10

Veel gezinnen hebben schulden. Rekeningen die niet betaald zijn of de huur niet betaald of de 
zorgverzekering? Misschien heb jij ook wel schulden hier en daar? 

Er zijn verschillende soorten schulden die je kunt hebben. 

Wanneer je een hypotheek hebt op je huis dan noemen we dat een schuld. Heb je een geldlening voor je 
auto, noemen we dat ook een schuld. Leen je € 200 van je familie dan is dat ook een schuld.  We weten 
allemaal wel dat je geen schulden moet nemen behalve voor het kopen van een huis. Alle dingen die je 
koopt op afbetaling of dat je er geld voor leent, kun je dus gewoon niet betalen. Je moet er eerst voor 
sparen! 

Voorbeelden van schulden

- Wanneer je geld hebt geleend, dan krijg je dus geld wat je moet terugbetalen.  Je spreek met elkaar af 
dat je dat geleende geld in stukjes terugbetaald, of ineens als het een klein bedrag is. En omdat je dat geld 
hebt geleend spreek je ook af wat je ervoor betaald om het geld te kunnen krijgen, dat noemen we rente. 
Je hypotheek valt hier dus onder en je lening voor je auto, zeg maar persoonlijke lening, en van alles 
waarvan je de rekening niet betaald hebt. 

- Rood staan op je betaalrekening. Je hebt dan dus meer geld uitgegeven dan dat je op je rekening hebt 
staan. Hieronder vallen ook postorderkredieten van bedrijven zoals de Wehkamp en zo. Winkels waar je 
dus iets gekocht hebt wat je in termijnen (stukjes) gaat terugbetalen iedere maand. Je hebt dan dingen 
aangeschaft waar je eigenlijk het geld niet voor had. Als je het geld er niet voor hebt en je kunt de 
rekening per maand niet betalen dan krijg je dus een schuld!!!! Dan krijg je een betalingsachterstand. 

- Schulden door betalingsachterstanden (= niet betalen van rekeningen). Dit bijvoorbeeld je huur zijn of 
je zorgverzekering of iets van de Wehkamp of Otto. Ze gaan je dan herinneringen sturen dat je nog moet 
betalen. Als het langer duurt sturen ze een bedrijf op je af dat het geld van je moet proberen te krijgen: 
incasso noemen we dat. Je betaalt zelf de kosten van de incasso, dus het bedrag wat je moest betalen 
wordt meer want de incasso-kosten komen er bij. 

- Belastingschulden omdat je je belasting niet betaald hebt. 

- Schulden doordat je boetes niet betaald hebt in het verkeer en zo. 
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Schulden maak je zelf. 

Daar kun je niemand de schuld van geven want je doet het zelf. Als je schulden hebt dan hebben de 
meeste mensen daar heel veel last van. Er gaan brieven binnenkomen van bedrijven die vervelend zijn 
om te lezen  omdat ze hun geld van je willen hebben waar ze recht op hebben. Die brieven blijven komen 
en die worden minder vriendelijk en steeds dwingender. Als je dat soort aanmaningen en incasso-brieven 
binnenkrijgt, dan word je daar echt minder vrolijk van. Sommige mensen maken de post zelfs niet meer 
open. 

Als jij zelf nog geld krijgt van iemand dan blijf je hem ook steeds vragen van; Wanneer krijg ik mijn geld 
nou. Eerst vriendelijk vanzelf, maar als je het maar steeds niet krijgt wordt je vervelend en ga je minder 
vriendelijk doen. Dat doen bedrijven ook of de belasting of de zorgverzekering: die doen dat op dezelfde 
manier als jij! 

Als je schulden hebt dan kost dat, zoals eerder gezegd, veel extra geld. Je betaalt dus veel meer terug dan 
het bedrag waar je mee begon als je niet betaald. 

Incassokosten/deurwaarderskosten:

- Als je een rekening niet betaald na een paar aanmaningen, dan mag een bedrijf incassokosten 
berekenen. Dit is MINIMAAL € 40,-. Ook als de factuur maar € 20,- bedraagt. Dus een niet betaalde 
rekening van € 20 wordt dan ineens € 60. Als je dat 6 keer hebt achter elkaar dan ben je € 240 kwijt aan 
incasso kosten bovenop het geld van de rekening die je betaald. 

Betaal dus op tijd!!!!! 

Betaal dus echt wanneer je een aanmaning krijgt. Lukt dat niet het betalen? Bel ze dan op en probeer een 
betalingsafspraak met ze te maken. Veel mensen vinden dit heel erg moeilijk om te doen: het bellen en 
dat gesprek te voeren. 

- Betaal je na de incasso brieven nog niet, dan mag er door het bedrijf dat je niet betaald hebt een 
deurwaarder ingeschakeld worden. De kosten hiervan lopen in de honderden euro’s. De kosten van de 
deurwaarder moet jij ook betalen, bovenop het openstaande bedrag, vermeerd met de incasso kosten en 
nu ook nog met de deurwaarderskosten er bij!

- Boetes kunnen verdubbelen wanneer je ze niet op tijd betaalt. € 250,- wordt zo € 500,- en daarna al 
snel € 1000,-
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Stel je krijgt een parkeerbon van € 50,--

1. Je eerste rekening die je krijgt is € 50,--

2. Als je die niet betaalt komt je tweede rekening van € 50,-- plus een boete van € 50,--. Totaal dus € 
100,--

3. Als je die niet betaalt dan krijg je een derde keer een rekening! De rekening is dan € 100,-- van de 
rekening die je moest betalen met een NIEUWE boete van € 150,--. Dus de rekening is nu € 250,--. Dus 
als je twee keer NIET betaald gaat je boete van € 50,-- omhoog naar € 250,--!!!!

Dus 

1. parkeerbon  € 50,-- (1e rekening)

2. Aanmaning niet betalen parkeerbon met boete: € 100,-- (2e rekening)

3. Aanmaning niet betalen rekening met boete EN nieuwe boete: € 250,-- (3e rekening) 

Dus heel belangrijk: 

• maak geen schulden!
• Heb je schulden, maar geen nieuwe schulden! 

Als je geld leent dan kost dat geld, dat weten we. Je betaalt dus altijd meer terug dan dat je geleend hebt. 
Rente noemen we het bedrag dat je per jaar extra moet betalen voor het krijgen van dat geld. Dit noemen 
ze dan rente %. 

De hoogte van je % rente per jaar dat je moet betalen kan heel erg verschillend zijn. Het kan heel erg 
duur zijn en soms minder duur. Goed opletten dus! 

Als je iets koopt waar je geld voor moet lenen, zorg dan altijd dat ze je ook precies vertellen hoeveel het 
in totaal gaat kosten wat je alles bij elkaar moet betalen. Het zou makkelijk kunnen dat iets van € 300,-- 
je uiteindelijk gewoon € 400,-- kost en daar heb je dan geen idee van dat het € 100,-- meer gaat kosten!! 
Misschien koop je het dan juist NIET, als je dat weet. 
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Opdracht die je moet uitvoeren!

Je gaat een overzicht maken van je schulden!! 

Voorbereiding: 

1. Pak het deel uit je werkmap: Jaarbegroting schulden
2. Zoek alle contracten van je leningen.
3. Leg deze contracten van je leningen die bij je. 
4. Leg de contracten die je hebt van kopen op afbetaling (bijv.de Wehkamp) bij je. 
5. Pak al je post die je hebt gekregen over rekeningen die je nog niet betaald hebt. 

Opdracht A:

We beginnen met de post. 

We maken alle enveloppen open en leggen alles wat gaat over niet betaalde rekeningen van een bedrijf bij 
elkaar op een stapeltje. 

Je maakt dus verschillende stapeltjes van verschillende niet betaalde rekeningen.  

Opdracht B: 

Per stapel leggen we nu de papieren op de juiste volgorde van datum: we zoeken eerst de oudste post en 
leggen er de nieuwere post bovenop. 

Opdracht C:

De laatste brief die je gehad hebt ligt bovenop. 

Opdracht D:

We gaan nu de contracten doen

Als je contracten hebt van leningen die nog lopen, maak je hier een stapeltje van: dus alleen de contracten 
met je handtekening. 

Nu ga je in het jaaroverzicht bij schulden het volgende invullen: 

1. Van ieder contract dat je getekend hebt schrijf je op waar je de schuld hebt, hoe groot het bedrag van 
de schuld is en welk rentepercentage je betaald. Zoek op wat je per maand betaald aan deze leningen. 
Ook schrijf je op wanneer de schuld is ingegaan en tot wanneer je moet betalen. 

2. Kijk naar de stapeljes van rekeningen die je niet betaald hebt. Schrijf op aan wie je nog moet betalen 
en hoe groot het nog te betalen bedrag is. Ben hierin heel precies zodat je geen schulden vergeet die je 
nog moet betalen. 
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Nu heb je een overzicht in het schuldenoverzicht. Je kunt nu precies zien waar je schulden hebt en 
hoeveel het in totaal is. Je kunt ook precies zien voor welke schulden je afspraken hebt van hoeveel je 
per maand moet terug betalen en je ziet ook de schulden waar je nog geen afspraken voor hebt 
gemaakt. 

Je hebt nu een mooie jaarbegroting en daardoor goed overzicht en inzicht. 

Veel succes!!!

Mocht je ondanks je nieuwe inzichten er toch nog niet helemaal uitkomen dan kun je altijd contact 
met ons opnemen voor verdere hulp:

Delphi bewindvoering BV

Anne Frankplein 12

5122 CB Rijen

info@delphibewind.nl

Tel. 088-0181000

mailto:info@delphibewind.nl
mailto:info@delphibewind.nl

