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Actief aan de slag met je financiën
Piekeren over geld geeft stress en is niet goed 

voor je gezondheid. Hoe zorg je ervoor dat je 

gedurende de maand in de plus blijft en deze 

zorgen dus niet hebt? Met dit actieplan houd 

jij je financiën onder controle:
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1.  Voorkom dat je rood staat. De bank kan je 
hierbij helpen door je een sms of e-mail 
te sturen als je saldo onder een bepaalde 
grens komt.  

 JOUW ACTIE: bel je bank of stel de melding 
in via internetbankieren!

2. Check om de dag je afschrijvingen, zodat 
je weet wat je echt uit te geven hebt. Met 
de app van je bank heb je je saldo altijd in 
je broekzak.  

 JOUW ACTIE: installeer de app van je bank 
en check!

3. Maak een lijstje van je maandelijkse 
inkomsten en uitgaven. Als je dan die 
geweldige schoenen wilt kopen, check dan 
eerst wat er nog van je rekening afgaat en 
of het deze maand wel uitkomt.  

 JOUW ACTIE: maak een lijstje van 
inkomsten en uitgaven!

4.  Zet je (automatische) incasso’s op een 
rijtje. Zijn er abonnementen die opgezegd 
kunnen worden? Onbeperkt sporten klinkt 
aantrekkelijk, maar wanneer je 1 keer per 
week gaat, kan een ander abonnement 
goedkoper zijn.

 JOUW ACTIE: check je incasso’s en zeg 
overbodige abonnementen op!
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5. Maak er een gewoonte van en werk op de 
laatste dag van de maand je administratie 
bij. Zo voorkom je dat je rekeningen over 
het hoofd ziet.  

 JOUW ACTIE: plan de taak ‘administratie’ 
in je agenda!

6. Is het echt nodig om iedere dag op het 
werk te lunchen? Zelf je lunchtrommel 
meenemen is een stuk goedkoper.   

 JOUW ACTIE: maak een lunchtrommeltje!

7. Durf nee te zeggen tegen de zoveelste 
inzameling op je werk, bijvoorbeeld voor 
cadeautjes. Het is echt niet erg als je een 
keer overslaat.  

 JOUW ACTIE: sta op en zeg nee!

8. Ga je de stad in? Laat je pinpas een keer 
thuis en neem alleen contant geld mee. Je 
zult zien dat je dan veel minder uitgeeft.  

 JOUW ACTIE: geef je pinpas huisarrest!

9. Wist je dat je iets uit de diepvries beter 
kunt ontdooien in de koelkast dan in de 
magnetron? Je koelkast staat toch al aan 
en gebruikt de kou van het diepvriesbakje 
weer voor de eigen koeling. Wat dus weer 
een besparing van de elektriciteit van 
de koelkast oplevert! Zo zijn er nog meer 
van die simpele tips die je geld kunnen 
besparen. 

 JOUW ACTIE: ga slim om met de 
elektrische apparaten in je huis!

10. In een van onze andere artikelen hebben 
we negen tips om te besparen op je 
boodschappen. Er zit vast wel een tip bij 
waar je nog niet aan hebt gedacht.  

 JOUW ACTIE: Lees ons artikel 'Slim naar 
 de supermarkt'.
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