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Januari  budgettering
We beginnen het nieuwe jaar binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ met het thema budgettering. Soms is het lastig 
om uit te komen met je geld. Daarom bespreken we met elkaar hoe we overzicht kunnen krijgen in onze financiën en delen 
we tips. Daarnaast bekijken we welke sites je kunnen ondersteunen bij budgettering en bekijken we wat een bewindvoerder 
precies doet. 

TIP 1: MAAK EEN OVERZICHT VAN JE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
Het is goed om een overzicht te maken van wat er qua geld binnenkomt en uitgaat. Maak van je uitgaven 
een overzicht van wat moet (vaste lasten) en wat luxe is en dus niet noodzakelijk is. Bekijk vervolgens of je 
tevreden bent met je overzicht en of dit positief uitkomt. Mocht je niet positief uitkomen, dan is het goed om 
eens kritisch naar je uitgaven te kijken en te onderzoeken of je meer inkomsten kunt krijgen met bijvoorbeeld 
toeslagen van de Belastingdienst.

TIP 2: MAAK EEN BEGROTING EN ZORG VOOR VOLDOENDE GELD OP JE SPAARREKENING 
Zorg dat je voldoende geld op je rekening hebt voor mogelijk onverwacht grote uitgaven of voor dingen die je 
graag in de toekomst zou willen doen of kopen. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie of een nieuwe badkamer. 
Afhankelijk hiervan kun je bepalen hoeveel spaargeld je nodig hebt. Maak een begroting en reken uit hoeveel 
je elke maand opzij moet leggen om je spaardoel te bereiken. 

TIP 3: MAAK GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OVER GELDZAKEN OP INTERNET
Op het internet vind je veel informatie over geldzaken waaruit jij je voordeel kunt halen. Er zijn veel 
vergelijkingssites waar je energiebedrijven, verzekeringen, vakanties en producten kunt vergelijken. Belangrijk 
is dat je daarbij niet alleen naar de prijs kijkt, maar ook naar de recensies en algemene voorwaarden. Via het 
Nibud kun je veel informatie vinden over financiën. Denk bijvoorbeeld aan tips rondom sparen.

TIP 4: BEREKEN DE KOSTEN DIE EEN AANKOOP MET ZICH MEE KAN BRENGEN
Realiseer je dat bij sommige aankopen de kosten niet stoppen bij de aankoop alleen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij de aanschaf van een auto of huisdier. Het is dan ook verstandig om je niet te laten verassen en dit 
voor de aankoop te berekenen. Vraag anderen wat voor kosten de aankoop met zich mee brengt of zoek dit uit 
op internet.

TIP 5: ONDERZOEK OF JE RECHT HEBT OP TOESLAGEN, BIJZONDERE BIJSTAND EN SUBSIDIES
Het is verstandig om te onderzoeken of je recht hebt op toeslagen van de Belastingdienst. 
Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of kinderopvangtoeslag. Voor 
mensen die het financieel moeilijk hebben is het aan te raden om bij onvoorziene 
aankopen, zoals het stuk gaan van een wasmachine of computer, bij de gemeente 
bijzondere bijstand aan te vragen. Je kunt het altijd proberen. Tot slot is het ook de moeite 
waard om bij bepaalde aankopen, zoals bij zonnepanelen, te onderzoeken of je recht hebt 
op subsidies.  
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