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Vaste lasten leveranciers Techniek 

+ 
Beter overzicht  

over je geld 
Besparing van 30 euro per 
maand op je vaste lasten 

Hulplijn & signalering 
bij problemen 

+ = 

Servicedesk 

Rust door 

overzicht 

30 euro voordeel 

per maand 

Hulp als er iets 

fout gaat 

Gratis en 

vrijwillig 

Vaste Lastenpakket 

Hulpmiddel om zelf makkelijker je geld op orde te houden en te besparen op vaste lasten 
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Het Huishoudboekje 
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• Vast leefgeld per maand 

 

• Gedigitaliseerd, dus arbeidsluw (kleine back office en frontoffice) 

 

• Gemeente Utrecht hanteert buffer van 1500,- (Krediet via GKB) 

 

• Vaste Inkomsten: Loon, Uitkering en toeslagen 

 

• Vaste Lasten: Water, Energie, Wonen en Zorgverzekering 

 

Kenmerken van het Huishoudboekje 

Hoe werkt het Huishoudboekje? 



Dagelijks leven van een deelnemer 

Hoe werkt het Huishoudboekje? 



“Ik ben blij dat ik uit 
Bewindvoering ben en nu in het 

Huishoudboekje zit” 

“Ik ben trots op mijn 
gemeente” 

“Ik heb de regie op mijn 
leven weer terug” 

“Na een jaar rust wil ik nu meer weten 
over mijn financiële situatie” 

Tevredenheid deelnemers aan eerste pilot 

https://www.youtube.com/watch?v=XZNacBuRVT4


• Rotterdam en Utrecht werken met de pilotversie 

• Geslaagde pilot in Utrecht met het Vaste Lastenpakket (telefonie, tv/internet en 
basisverzekering als extra vaste lasten) 

• Ontwikkelteam VNG Realisatie maakt een schaalbare versie (common ground proof)  

• Amsterdam en Nijmegen wachten op de schaalbare versie 

• Nieuwe governance (4 steden en VNG) en business case (met instapmodel) voor 
opschaling in de maak 

 

Huidige stand van zaken 

Het Huishoudboekje, opschalen in Nederland 



• Duidelijkheid nieuwe governance (4 steden en VNG) en business case (met 
instapmodel) voor opschaling in februari 

 

• Utrecht gaat midden 2021 al beginnen met statushouders in het Huishoudboekje 
(er zitten er nu al 4 vrijwillig in) 

 

• Om de zes weken een demosessie Huishoudboekje met de voortgang 
  
Je kan je opgeven voor de demosessie met een mail aan p.in.t.hout@utrecht.nl 

De volgende stappen 

Het Huishoudboekje 


