
Bijlage 1 Werking Huishoudboekje 

 

Wat is het? 

Het Huishoudboekje is een innovatieve manier van budgetbeheer, die de inkomsten en uitgaven van 

vaste lasten (huur, energie, water en zorgverzekering) van mensen beheert. De vaste lasten worden 

iedere maand automatisch doorbetaald. De deelnemer ontvangt daarnaast een vast bedrag aan 

leefgeld.  Het Huishoudboekje geeft de deelnemer financieel inzicht en overzicht, voorkomt 

betalingsachterstanden en zorgt voor financiële stabiliteit. 

 

Waarom doen we het?  

Veel inwoners hebben tijdelijk of structureel moeite om financieel rond te komen in verschillende 

situaties: 

 Inwoners met een laag inkomen hebben veel verschillende bronnen van inkomsten (uitkering, 

huurtoeslag, zorgtoeslag) die op verschillende momenten in de maand binnenkomen. Veel 

inwoners vinden het lastig om door de maand heen inkomsten op zij te zetten om de vaste lasten 

te betalen.  

 Als inwoners uitkeringen of toeslagen aanvragen kan het soms zes tot acht weken duren voordat 

deze worden toegekend.  

 Bij bepaalde levensgebeurtenissen kan het voorkomen dat men een inkomensterugval krijgt. 

 Sommige inwoners (bijvoorbeeld ZZp-ers) hebben veel wisselende inkomsten per maand. 

De (structurele) uitgaven zoals huur, zorgverzekering, water en energie moeten echter wel iedere 

maand betaald worden, waardoor mensen het risico lopen om (tijdelijk) meer uit te geven dan dat er 

aan inkomsten is. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden ontstaan. Dit willen we voorkomen. 

 

Voor wie is het? 

Voor Utrechters die ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun financiën. Dit kan tijdelijk 

zijn of structureel. 

 

Voor wie is het niet? 

Mensen met grote betalingsachterstanden en/of schulden die ze zelf niet meer op kunnen lossen. 

Deze mensen kunnen worden geholpen door het Buurtteam en Schulddienstverlening.  

 

Wat is er zo uniek aan het Huishoudboekje? 

Er worden nauwelijks voorwaarden vooraf gesteld: 

 Iedere Utrechter mag meedoen 

 Het vergt weinig handmatig werk van de back office, daarom is de uitvoering hiervan veel 

goedkoper dan bestaande trajecten. Waardoor veel deelnemers ook voor langere tijd mee mogen 

doen. 

 

Hoe werkt het? 

Na aanmelding op de website vinden de volgende stappen plaats: 

Stap 1: De aanvrager wordt gebeld om een afspraak te maken voor het incheckgesprek.  



In dit telefoongesprek wordt besproken wat het Huishoudboekje inhoudt en wat de 

aanvrager moet verzamelen om aan het Huishoudboekje deel te nemen. 

  

 Verzamelen:  

- Vaste lasten: huurovereenkomst/hypotheek, zorgverzekering, energie en water 

- Inkomsten: werkgever, uitkeringsinstanties (Gemeente, Belastingdienst, UWV, SVB)  

- Persoonlijke gegevens: BSN, adres, naam en bankrekeningnummer 

 

Stap 2:  In het incheckgesprek voert de aanvrager alle benodigde gegevens (informatie over 

inkomen, huur, energie, zorgverzekering) in met de ‘inchecker’ en tekent de aanvrager  

een overeenkomst voor deelname aan het Huishoudboekje. In het gesprek wordt ook 

het leefgeld (het restant tussen de inkomsten en de uitgaven) bepaald en de inwoner 

kan aangeven of hij dit wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of in een ander ritme laat 

uitbetalen. Ook de toegang tot de website van het Huishoudboekje wordt geïnstalleerd 

op de telefoon van de deelnemer. Hierop kan de deelnemer volgen wat de inkomsten 

en uitgaven zijn op het Huishoudboekje. De inchecker heeft alle gegevens in een eigen 

incheckapp geregistreerd en verstuurt alle gegevens en een foto van de overeenkomst 

naar de backoffice van het Huishoudboekje. 

 

De backoffice zet geautomatiseerd de incheckgegevens om in brieven die binnen 2 

dagen worden ontvangen door alle ontvangende en betalende partijen. In de brief 

verzoekt de deelnemer om het rekeningnummer van de deelnemer om te zetten naar 

het rekeningnummer van het Huishoudboekje.1 Ook het leefgeld wordt automatisch 

ingesteld. 

 

Stap 3:  Na het inchecken gaan de eerste vaste lasten en de eerste vaste inkomsten al binnen 

een maand via het Huishoudboekje. Het leefgeld aan de inwoner, op de rekening van 

de inwoner, worden gelijk via het Huishoudboekje betaald. Schematisch ziet het 

betalen en incasseren er als volgt uit: 

 

                                                      
1 Alle partijen hebben aangegeven, dat zij door het ontvangen van een brief het rekeningnummer binnen 28 

dagen kunnen omzetten. 

 

 



 

 

 

Met welke partijen voeren we het Huishoudboekje uit? 

Gemeente Utrecht ontwikkelt het Huishoudboekje en werkt daarbij samen met de volgende partijen: 

Belastingdienst Toeslagen, SVB, UWV, Buurtteams, Mitros, Zilverenkruis, Eneco en VGZ. 

 

Hoe werken we?  

We ontwikkelen en rollen het Huishoudboekje uit met behulp van een methodiek gebaseerd op agile en 

lean start up in korte periodes zogenoemde sprints. Iedere 4-5 weken formuleren we een gezamenlijk 

doel waar we naar toe werken. In de sprints leren we wat wel en niet werkt. Op deze manier hebben we 

stap voor stap het Huishoudboekje ontwikkeld. 

 


