
Overzicht en inzicht in
je financiën krijgen?

Hoeveel geld houd je
per maand over?

Controle over je 
inkomsten en
uitgaven nodig?

Je uitgavenpatroon 
ontdekken?

Op welke uitgaven kun
je besparen?

Snel en eenvoudig je 
financiën op orde 
brengen?

Bezoek onze online zelfservice

www.simpelhuishoudboekje.nl
 Gratis huishoudboekje

 Gratis videotraining

 Gratis helpdesk

Door omstandigheden ben je in een 
uitkeringssituatie geraakt. Leven met een 
uitkering vraagt de benodigde veranderingen in 
je geldzaken. Het is best mogelijk dat je je 
uitgavenpatroon en levenstijl tijdelijk moet 
aanpassen. 

Zelf regelen

Er zijn een aantal belangrijke zaken die je zelf 
zo spoedig mogelijk moet regelen. Zo is het 
belangrijk om al je vaste lasten en uitgaven op 
een rijtje te zetten. Denk er ook aan om 
limieten aan je uitgaven te stellen en 
wijzigingen aan de belastingdienst door te 
geven. Dit allemaal om te zorgen dat je zonder 
financiële schade je uitkeringsperiode 
doorbrengt en onnodig schulden maakt.

Checklijst rondkomen

1. Breng je vaste lasten en uitgaven in kaart
2. Bereken wat je overhoudt
3. Stel limieten aan je uitgaven 

(budgetteren)
4. Geef wijziging van huur- en zorgtoeslag 

door

Huishoudboekje aanleggen

Heb je een computer en internet thuis? Dan 
kun je gratis gebruikmaken van onze 
zelfservice op www.simpelhuishoudboekje.org. 
In drie eenvoudige stappen kun je daar snel je 
vaste lasten en uitgaven in kaart brengen, een 
thuisadministratie opzetten, een eigen budget 
samenstellen en je recht op verschillende 
regelingen verkennen.
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Geld
o p  o r d e ?



Nood

De Stichting Simpel Huishoudboekje speelt in op de nood van 
steeds meer mensen die moeite hebben hun privé-administratie te 
voeren. Velen hebben moeite met de complexiteit van wet- en 
regelgeving of de uitgebreide keuzemogelijkheden van de dienst-
verlening, zoals zorgverzekering, telefonie, energie, enz. Ze verliezen 
het zicht op hun uitgavenpatroon, besluiten schuiven ze vooruit en 
betalingen stellen ze uit. Ze raken daardoor in financiële problemen. 
Financiële zelfredzaamheid is een basisvoorwaarde om zelfstandig 
te kunnen functioneren in een steeds complexere samenleving.

Eigen kracht

De stichting maakt gebruik van de eigen kracht van mensen. Want 
veel mensen zouden eigenlijk best in staat moeten zijn om zichzelf 
te helpen met hun financiën. Maar ze weten niet altijd hoe ze dat 
kunnen doen of moeten aanpakken. Ze missen vaak kennis, 
gereedschappen en vaardigheden om zichzelf te helpen om hun 
financiën gezond te houden. Zoals bij het tanden poetsen hebben 
wij behoefte aan een tandenborstel, tandpasta en een gebruiks-
aanwijzing. Vergelijkbare benodigdheden ontwerpt onze stichting op 
financieel gebied. 

Aanbod

•  Budgetteringen
•  Zelfstudie cursus Eerste Hulp Bij budgetteren© (CD-ROM)
•  ‘Geld op Orde’ zelfservicelijn: www.simpelhuishoudboekje.nl
•  Aanbiedingen, kortingen, etc: www.besparings-zoekmachine.nl
•  Alles over besparen: www.encyclopedievanbesparen.nl
•  Alles over leven in de bijstand: www.bijstand.org
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