
 

Opdracht Kantoor 
 
Introductie kantoor 
Het kantoor is de plek waar je je financiële zaken regelt. Zoals bijvoorbeeld je 
geldzaken en je verzekeringen maar ook hoe je bijvoorbeeld zaken regelt met 
betrekking tot koop en verkoop van je huis en je nalatenschap. Door de 
pensionering 
van jou en / of je partner veranderen er ook zaken in je kantoor. Daarnaast heb je 
misschien wensen die gevolgen hebben voor je financiën. Deze opdracht is bedoeld 
om daar een eerste inzicht in te krijgen. 
 
1. Hoe heb je het geregeld? 

 
Inkomen van jou en / of je 
partner 

Overige kantoor 

AOW Testament 
Pensioen Verzekeringen 
Spaargeld, beleggingen Hypotheek 
Lijfrente Overige 

Bekijk de tabel en vraag je bij de verschillende onderdelen af: 
1. Wat heb je geregeld? 
2. Waarover ben je tevreden? 
3. Welke wensen / zorgen / ideeën heb je? 
4. Ga je er financieel op vooruit? achteruit? Of blijft alles hetzelfde? 
5. Welke vragen heb je? Waar zou je die kunnen stellen? 
6. Wat wil je (evt.) bespreken met je partner? 
 
2. Welke wensen heb je en zijn ze betaalbaar? 
 
• Maak een top drie van je wensen en geef daarbij aan of deze wensen financiële 

consequenties hebben. 
• Maak een inschatting van wat je wensen je gaan kosten en hoe je het wilt 

financieren.  
Als je het niet uit je lopende rekening kan betalen welke ideeën voor de 
financiering heb je dan? 

• Wat kan je – indien nodig ‐ bedenken om: 
1. Meer inkomen te genereren (werken, huisverkopen, spaargeld ontpotten, etc.?) 
2. Te besparen? 
3. Je wensen aan te passen? Wees creatief…, welke behoefte ligt er onder je wens, 

hoe is deze op een andere manier te realiseren? 



 

3. Vrolijk Besparen 
 
Als je wilt besparen, begin je met de dingen waar je het minste geld voor over hebt. 
Om de dingen die voor jou wel belangrijk zijn hoe dan ook te blijven doen! 
Hieronder zie je een lijst met kostenposten die je kunt beïnvloeden (vaste lasten 
laten we in deze oefening even buiten beschouwing). 
 
Opdracht 
 
1. Nummer de volgende kolom op volgorde van belangrijkheid (volgens jouw 
voorkeur). Vul het bedrag in dat je er nu aan uitgeeft en het gewenste bedrag. Het 
kan dus ook dat je aan bepaalde posten meer wilt spenderen. 
2. Welke inzichten levert deze opdracht op: besteed je je geld aan de juiste 
prioriteiten? Zit er ergens ruimte om te schuiven? Waar? 
 
Keuze ‐kosten Prioriteit Bedrag nu Gewenst 
Snoep    
Voeding    
Kleding    
Uitgaan    
Boeken    
Vakantie    
Verzorging    
Cadeaus    
Goede doelen    
Abonnementen    
Clubs    
Alcohol    
Tuin    
Hobby    
Roken    
Openbaar vervoer    
Auto    
Aflossen    
Sparen    
Etc.    
    
    

 


