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  #1  DOEL BEPALEN 

   Bepaal voor jezelf allereerst wat je doelen zijn. Benoem hierbij een doel op korte termijn, een doel op lange 
termijn en een financieel doel. Als je voor jezelf duidelijk hebt gemaakt waarom je wilt budgetteren, zul je zien 
dat het je veel gemakkelijker af gaat. Wil je budgetteren om niet meer rood te staan, om geld opzij te zetten of 
om gewoon overzicht te hebben? Het maakt niet uit wat je doelen zijn, zolang je deze maar benoemt en concreet 
maakt. 

  #2  ZORG ERVOOR DAT JE ADMINISTRATIE OP ORDE IS 

   Vervolgens is het zaak om je administratie op orde te brengen. Gebruik hiervoor speciale 
mappen en berg al je papieren hierin op. Dit zorgt voor overzicht én een opgeruimd gevoel. We 
hebben overigens ook een aparte checklist gemaakt voor het opruimen van de administratie en 
superhandige tabbladen die je kunnen helpen bij het ordenen van je papieren.

  #3  HOUD EEN KASBOEKJE BIJ

   Het werkt vervolgens het beste om al je inkomsten en uitgaven in een kasboekje bij te houden. Op deze manier 
behoud je het overzicht en weet je precies waar je geld naartoe gaat. Het vergt misschien wat discipline, maar je 
zult zien dat dit het zeker waard is!

  #4  DE INKOMSTEN IN KAART BRENGEN 

   Bekijk wat jouw maandelijkse inkomsten zijn en tel alles bij elkaar op. Salaris, toeslagen van de Belastingdienst, 
voorlopige belastingteruggaaf: alles telt! 

 
TIP     Heb jij te maken met wisselende inkomsten omdat je bijvoorbeeld freelancer bent?  

Bepaal dan goed voor jezelf hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

HEB JIJ, WANNEER JE SALARIS IS GESTORT, HET GEVOEL DAT JE WEL EVEN VOORUIT KUNT MET JE GELD, MAAR 
DAT HET TOCH ZO OP BLIJKT TE ZIJN? OF WIL JE HEEL GRAAG SPAREN VOOR DIE ENE MOOIE REIS, MAAR VIND 

JE HET LASTIG OM HIERVOOR GELD OPZIJ TE ZETTEN? MISSCHIEN IS HET DAN DE HOOGSTE TIJD OM WAT MEER 
INZICHT TE KRIJGEN IN JE INKOMSTEN EN UITGAVEN. MOEILIJK? HELEMAAL NIET! MET DEZE STAPPEN WORDT 

BUDGETTEREN EEN EITJE EN HEB JIJ ZO WEER GRIP OP JE FINANCIËN.

TABBLADEN

https://www.how2spendit.nl/checklists/administratie-opruimen
https://www.how2spendit.nl/gebruik-onze-tabbladen-voor-jouw-administratie
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  #5  JE UITGAVEN IN KAART BRENGEN

   Bereken vervolgens wat je maandelijks kwijt bent aan je vaste lasten, zoals de huur of hypotheek, gas-en elektra 
en verzekeringen. Maak daarna ook een berekening van je variabele lasten, zoals kosten voor de boodschappen, 
uitjes en kleding. .

  #6  VOORUIT DENKEN

   Maak ook alvast een sprongetje naar de toekomst: verwacht je binnen nu en een jaar grote uitgaven te moeten 
doen? Hoeveel buffer wil je achter de hand houden voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine? Of komt er een 
bedrag binnen van bijvoorbeeld de Belastingdienst?

  #7  HOEVEEL GELD BLIJFT ER OVER EN WAAR GEEF JE DIT AAN UIT?!

   Hoeveel geld blijft er over als je jouw uitgaven van je inkomsten afhaalt? Ga je dit hele bedrag opzij zetten om te 
sparen of bouw je voor jezelf ook nog een soort van ‘reserve’ in dat je mag gebruiken voor onvoorziene uitgaven?

 
TIP     Wees ook zeker realistisch en bouw een budget in waar je leuke dingen mee mag doen,  

zoals een avondje naar de bioscoop, uiteten gaan of shoppen.

  #8  HOUD VOL!

   Om vol te houden kun je gebruik maken van de Budgettool App van How 2 Spend It. En oh 
ja, heb je onze Financiële Detox Challenge al uitgeprobeerd? Hierin ga je zes weken op 
spending dieet en ga jouw toxic spending habits te lijf. Ook is het belangrijk om af en toe 
voor wat afleiding te zorgen en jezelf iets lekkers te gunnen. 

Don’t count the days, make the days count.

HOW 2 SPEND IT
Where lifestyle meets finance

VOLG ONS OP:

Download hier 
onze gratis 
Budgettool App

We hebben meer handige checklisten voor je klaarstaan!  

Kijk op www.how2spendit.nl/checklists

https://itunes.apple.com/nl/app/de-budgettool/id1040828986?mt=8
https://www.how2spendit.nl/detoxchallenge
https://itunes.apple.com/nl/app/de-budgettool/id1040828986?mt=8
https://www.facebook.com/How2spendit/?fref=ts&utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://nl.pinterest.com/how2spend/how-2-spend-it/?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.youtube.com/channel/UCsZd-M90bA0_v4JrxKS18Mg?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.linkedin.com/company/how-2-spend-it?utm_source=Financieel+Detoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.instagram.com/how2spendit/?utm_source=Financieel%2BDetoxen&utm_campaign=9b55f55176-&utm_medium=email&utm_term=0_f655ac2fb3-9b55f55176-
https://www.how2spendit.nl/checklists
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