
Let’s talk money!

Geef jij je geld wél uit aan zaken waar je echt blij van wordt? Heb je balans in wat je koopt en kan
kopen op de lange en korte termijn? Met deze invulsheets heb je relatief snel overzicht in je
moneyflow. Vul de invulsheets in deze gids in en gebruik het als startpunt om overzicht en
controle krijgen op jouw financiele situatie.

Relatief laagdrempelig budgetteren op deze
wijze geeft misschien verbazingwekkend geen
beperkingen, maar wel veel mogelijkheden.
Minder stress en impulsaankopen, vanwege het
gevoel van controle op je geld. Naast dat je ook
nog eens een financiele buffer opbouwt,
besteed je je geld aanzienlijk minder snel aan
spullen die je al hebt. Wat een voordelen! Maar
hoe?

Lees verder en ga ermee aan de slag.

Set the stage
Maak het jezelf zo comfortabel mogelijk, want dit is droge kost. Maar ooo, wat wordt het een
juicy dish als je eenmaal overzicht hebt gekregen. Dus, zet een kop thee met wat ontspannende of
focusing binaural beats op de achtergrond en trotseer je money mountain. Voel je natuurlijk vrij
om Money, money, money van Abba op te zetten als dat je ding is. Waar jij maar warm van wordt.

Dit zijn de stappen die we, al afvinkend, gaan zetten:

1. Het verleden.
Breng in kaart wat je uitgaven de afgelopen maanden zijn geweest aan de hand van
drie uitgavenposten. Dit is vertrekpunt om grip op je geld te krijgen.

2. Het nu. Je uitgaven en inkomsten in procenten voor meer overzicht, in plaats van al
die bedragen die je hoofd doen tollen.

3. De toekomst. Aan de hand van een verdeelsleutel krijg je inzicht in je uitgaven en
hoe je je inkomsten werkelijk kunt spenderen, terwijl je je geen zorgen hoeft te
maken over of je wel genoeg hebt.
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1. Het verleden

Breng in kaart wat je uitgavenpatroon de afgelopen drie maanden was. Let op, de eerste stap is
het meest tijdrovend, dus voel je vrij om dit verdeeld over bijvoorbeeld een week in te vullen en
zo nodig te plannen.

Download in PDF-vorm via je internetbankieren je inkomsten per maand
en je uitgaven per maand of pak je bonnetjes van contante uitgaven.
Vul vanaf deze documenten de bedragen in het juiste vak van de tabel. Dat scheelt
uitzoekwerk met een beeldscherm, fouten en vermoeide ogen.

Categorisseer je uitgaven voor het gemak per maand in deze
onderstaande 3 potjes. Verplichte kosten/vaste lasten, persoonlijke keuzes en
financieel sterker. Zie volgende bladzijdes voor de invulsheets.
Eventueel met subpotjes en bijschrift voor je eigen inzicht.

Tel daarna de uitgavenspotjesbedragen op per maand.
Vul dit totaal in op de invulsheets.

Als laatste bereken je het gemiddelde van alle uitgaven met de formule:
totaal uitgaven maand 1 + totaal uitgaven maand 2 + totaal uitgaven maand = …. delen door 3.

Voor je eigen idee kun je op bladzijde 5 nog extra de totale uitgaven van al je potjes
tezamen invullen. Geeft weer een extra idee van je mogelijkheden, maar is niet nodig
voor stappen 2 en 3.

Hetzelfde geldt voor bladzijde 7.

2



Uitgaven

1. Verplichte kosten Maand: Maand: Maand:

Huur of hypotheek huis
Verzekeringen
Energierekening

- gas
- water
- licht

Mobiele telefonie
Internet
Schadeverzekeringen

Bankrekening
Onderwijs
Wegenbelasting

Boodschappen

Hoogheemraadschap
Gemeentelijke heffingen

Totaal verplichte kosten € … € … € …
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Uitgaven

2. Persoonlijke keuzes Maand: Maand: Maand:

Auto

Kleding

Heling/therapie

Investeringen zzp

Vrijwillige ouderbijdrage

Uit eten

Dagje uit

Elektronica

Cadeaus

Netflix/t.v.

Club/sport/muziek

Totaal persoonlijke keuzes € … € … € …
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Uitgaven

3. Financieel sterker worden Maand: Maand: Maand:

Sparen
- Onverwachte uitgaven
- Dromen
- Vakantie
- Toekomst kind(eren)

Schulden afbetalen

Leningen afbetalen

Creditcard afbetalen

Studieschuld

Beleggen

Crypto

Totaal financieel sterker € … € … € …

Totaal uitgaven, verplicht, persoonlijk en financieel sterker

Maand € … € … € …
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Inkomsten

Inkomen uit Maand: Maand: Maand:

Netto salaris
Vakantiegeld
13de maand

Netto salaris partner
Vakantiegeld partner
13de maand partner

Kinderbijslag
Toeslagen
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag

Alimentatie,
Kostgeld inwonende personen
Inkomsten uit vermogen
- Rente / dividend
Overige inkomsten

Totaal inkomen € … € … € …
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Als je ook wilt weten hoeveel je overhoudt of in de min staat per maand, kun je dit uitrekenen en invullen.

Deze tabel staat los van het doel van dit document, namelijk constructief en structureel een gezondere en betrouwbare financiele situatie creëeren.
Toch kan het fijn zijn heel basaal te weten wat erin komt en eruit gaat.

Maand: Maand: Maand:

Inkomsten min de uitgaven is: € … € … € …
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2. Het nu!

Bijna tijd om dieper te duiken in de procenten van je uitgaven ten opzichte van je inkomen.
Maar eerst:

Bereken je gemiddelde inkomen (vooral handig voor zzp-ers):
inkomsten bedrag maand 1 + inkomsten maand 2 + inkomsten maand 3 delen door 3 = gemiddelde
inkomen.

Bereken het gemiddelde van ieder uitgavenpotje met de formule:
uitgaven potbedrag maand 1 + uitgaven maand 2 + uitgaven maand 3 delen door 3 = gemiddelde
uitgaven.

- Dit vul je in in de onderstaande tabellen.

Reken uit hoeveel procent van je inkomsten opgaat aan deze drie potjes.
Procenten geven een duidelijker idee van hoe je ervoor staat.
Ervaar het zelf door de volgende formule te hanteren:
gemiddelde uitgaven / gemiddelde inkomsten x 100 = uitgaven in procenten van
inkomen.

Het kan goed zijn dat de uitkomst confronterend is. Geen zorgen. Laat het je motiveren om je op
de toekomst te richten met rust, overzicht en focus door een praktische aanpak bij stap 3. “You
never fail until you stop trying” zei Albert Einstein.
Luister maar, want hij was echt mega slim!

Gemiddelde inkomsten € …

Gemiddelde uitgaven Gemiddelde inkomsten Huidige procenten
van inkomen

Verplichte kosten delen
door

inkomsten: € … is

Persoonlijke keuzes delen
door

inkomsten: € … is

Financieel sterker delen
door

inkomsten: € … is
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3. De Toekomst!

Ok, je bent je nu financieel bewust en weet hoe je met je geld bent omgegaan in het verleden.
Maar wat is jouw ideale toekomstsituatie met wat je nu hebt en uitgeeft qua geld? Je maakt met
de onderstaande 50/30/20-regel een berekening van hoe je wilt dat je uitgaven en misschien zelfs
je inkomsten idealiter.

Waarom deze verdeelsleutel? Deze verdeling geeft je een goed beeld van wat een gezonde
financiele situatie inhoudt, onderzocht door Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).
De 20% is een belangrijk onderdeel om je financieel sterker te maken. Aan de hand hiervan kun je
namelijk bepalen of en welke noodzakelijke, leuke en niet noodzakelijke spullen/uitjes je kunt
aanschaffen. Je maakt inzichtelijker wat je werkelijk niet of juist wel kan doen met je geld. Je hebt
je muntstukken immers bedachtzaam gereserveerd voor specifieke doeleinden via deze potjes.
Handig toch?

Gebruik deze formule via het invullen van de tabel:
bedrag gemiddelde inkomsten / 100 x aantal gewenste procenten van inkomen = ideaal/streef
potbedrag. Vul je berekende gemiddelde inkomsten van bladzijde 8 in. Lees en reken uit van links
naar rechts en vul je streefbedrag in.

Pot Bedrag
gemiddelde
inkomen

Streefbedrag pot

Verplichte kosten € … delen door 100
keer 50

is …
(is 50% van je
inkomensten)

Persoonlijke keuzes € … delen door 100
keer 30

is …
(is 30% van je
inkomensten)

Financieel sterker
(subpotjes op blz. 5
vertelt je hoe je
financieel sterker
word)

€ … delen door 100
keer 20

is …
(20% van je
inkomensten)

Klaar!

Naja, bijna dan. Is je uitgavenpatroon van stap 2 al zo goed als deze verdeelsleutel? Gefeliciteerd!
Je hoeft je geen (geld)zorgen te maken. Nu is in ieder geval uitgesloten dat je uitgavenpatroon
herhaling van rommelmakend/hoardergedrag in de weg staat. Wat het dan wel is wat spullen
doen ophopen, kunnen we samen achterhalen en positief in verandering brengen. Neem gerust
contact op via info@tidytemple.nl.
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Is er wat bij te schaven voor een goede financiele balans in relatie tot spullen?
Ook gefeliciteerd, je weet nu wat je startpunt is voor het realiseren van jouw ideale financiele
situatie en kunt de mogelijkheden gaan verkennen om het anders te verdelen en daar bewust
keuzes in te maken. Dat kan zijn om je inkomen te verhogen en/of te bezuinigen en een andere
relatie met spullen op te bouwen om deze verdeelsleutel na te streven. Als dat te ambitieus blijkt,
kun je natuurlijk ook kijken of je de verdeelsleutel wat realistischer kan maken.

Dit doe je door bijvoorbeeld de huidige procenten van je verplichte kosten als leiddraad te nemen
en daarop de procenten van de post ‘persoonlijk keuzes’ en ‘financieel sterker’ aan te passen.
Bijvoorbeeld 60/25/15 voor verplichte uitgaven/persoonlijke keuzes/financieel sterker.

Deel je proces en groei

Ik heb deze sheets natuurlijk eerst zelf getest en waar ik vooral enorm blij van word is de
confrontatie met bepaalde uitgavenposten en hoe ik me natuurlijkerwijs realiseer dat ik dat geld
liever aan iets anders besteed. Dat gun ik jou ook, maar misschien rolt er voor jou wel iets heel
anders uit aan inzichten. Alles is goed en voel je vrij om dit te delen met me. Sinds jaar en dag is
het namelijk bekend dat het uitwisselen van ervaringen tot groei leidt.

Dus hoe kun je nu jouw ideale situatie creëeren en wat voor tools zijn er die je in staat stellen
gemakkelijk overzicht in je transacties en spullen te krijgen? Hoe krijg je inzicht in wat je nog te
besteden hebt? Ik kan je er op een gemakkelijke wijze bij helpen. Rust, ruimte en overzicht in je
financiën en spullen is een groot kado in deze westerse maatschappij.

Over Tidy Temple

Tim van Tidy Temple helpt jou de meest opgeruimde, gezondste, productiefste versie

van jezelf te zijn. Dit doet hij door je spullen en daarmee jezelf aan een grondig

opruimproces te onderwerpen. Op zo een manier dat jij je behoeftes en dromen

terugvindt en tijd en ruimte hebt voor dingen waar je echt blij van wordt. Laat je

spullen je helpen de persoon te worden die je wilt zijn.

Kies voor jezelf door rigoureus op te ruimen.

Tim
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