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VERZORGEN

Sara Van Wesen-
beeck is budget- 
coach, life- & busi-
nesscoach en profes-
sional organizer bij 
Plus Organizing®. Ze 
is auteur van onder 
meer Het slimme 
budgetboek, de blog 
www.saraslifesavers.
be en de site www.
plusorganizing.be

P

GELD

Geld ligt vaak in een klein hoekje, daar waar je 
het niet verwacht. Om het besparen in de vingers 
te krijgen, ga je in deze eerste week aan de slag 
met vijf goede budgetgewoontes die je op één 
week tijd zonder moeite 45 euro doen verdienen. 

Snijd fruit en groenten zelf > WINST: € 21/week
Voorverpakt en voorgesneden voedsel kost veel 
geld. Snijd voortaan je fruit en groenten zelf, het is 
gezond en makkelijk en kost net zoveel tijd. Het 
enige wat je nodig hebt, is een (goedkoop) mesje 
en een snijplank. 
Gooi geen eten meer weg > WINST: € 7/week
Belgische gezinnen gooien ieder jaar 174 kilo 
goed voedsel (3,3 kilo per week) weg, vooral zui-
vel, brood, vlees, groenten en fruit. Vermijd daar-
om voedselverspilling: maak een menuplanning 
en een boodschappenlijstje, hou bij het koken 
rekening met grote en kleine eters, en let bij aan-
koop op de houdbaarheidsdatum.
Vrijdag, kliekjesdag > WINST: € 10/week 
Kook één dag per week een maaltijd met over-

schotjes. Zorg wel dat je de kliekjes goed bewaart. 
Even lekker en gezond én een pak goedkoper.
Douche minder lang > WINST p.p.: € 1/week
Geniet van je douche, maar blijf er voortaan wat 
minder lang onder staan. Wie telkens twee minu-
ten minder lang doucht, bespaart daarmee al snel 
een euro per week. Telt jouw gezin vier leden, 
verdien je dus vier euro per week. Gebruik, om te 
oefenen, een timer. 
Check je bandenspanning > WINST: € 6/week
Check elke maand de bandenspanning van je 
auto, dan gaan je banden langer mee. Om je eraan 
te herinneren, stuurt Recytyre (non-profit beheers-
organisatie voor afvalbanden) je elke maand gra-
tis een sms. Schrijf in voor deze gratis dienst op:  
tyrepressure.recytyre.be/nl/sms-service
 

TIP! Noteer de opbrengst van dit plan in een 
‘winstboekje’. Studies hebben aangetoond 
dat je gemotiveerd wordt door getallen die  
je ziet toenemen.

ONZE EXPERT

WEEK 1: De opwarmingsweek
 JE TOTALE WINST = 45 EURO 

Er ligt in de winkels een schat aan euro’s op 
je te wachten. Goed uitgeslapen zijn (en dat 
mag je best letterlijk nemen, want met een fris 
hoofd geef je minder uit), impulsaankopen 
vermijden, prijzen vergelijken en uit je doppen 
kijken, is de boodschap. 

Plan je boodschappen > WINST: € 30/week
Slim shoppen begint al voor je in de winkel bent: 
stel thuis een weekmenu op, maak je lijstje op ba-

WEEK 2: Verdien terwijl je uitgeeft
 JE TOTALE WINST = 117 EURO 

sis van dat menu, schrap wat je nog in voorraad 
hebt en koop in de winkel alleen wat op je lijst 
staat. Maak ook een boodschappenlijst als je naar 
de stad of naar bijvoorbeeld Ikea gaat. Zo vermijd 
je impulsaankopen.
Vergelijken is verdienen > WINST: € 50/week
Ga in de supermarkt eens wat vaker door de knie-
en, want onderaan in de rekken vind je de bud-
getmerken die tot de helft goedkoper zijn en de 
huismerken waar je 25 procent minder voor be- 

Zo hou je per maand 
365 euro over

Sara Van Wesenbeeck, 
budgetcoach en auteur 
van Het slimme budget-
boek, coacht je in vier 
weken tijd naar 365 euro 
winst per maand. 
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Wist je dat je ook thuis heel wat vast-
geroeste gewoonten hebt die veel geld 
kosten? Denk maar aan het licht dat je 
overal in huis laat branden, of de kraan 
die je laat lopen als je je tanden poetst. 
Onder het motto ‘vele kleintjes maken 
één groot’, voeg je deze week nog eens 
118 euro toe aan je budget.

In het hele huis
Verander van energieleverancier > 
WINST: € 6/week
Verander van energieleverancier en win 
makkelijk driehonderd tot vierhonderd 
euro (ook met de recente prijsdalingen). 
Op www.vreg.be vergelijk je de energie-
prijzen van alle leveranciers. Het enige wat 
je nodig hebt, is je huidige verbruik. Laat de 
nieuwe leverancier weten dat je overstapt 
en hij doet de rest.
Gebruik LED-lampen > WINST: € 2/week
Vervang alle spaarlampen in huis door zui-
nige LED-lampen. 
Doe het licht uit > WINST: € 0,50/week
Probeer er voortaan altijd aan te denken: 
het licht uitschakelen telkens je een kamer 
verlaat, levert je geld op. 
Sluit de deuren en vermijd tocht >  
WINST: € 2/week
Ban sluipverbruik > WINST: € 4,50/week
Een van de allergrootste geldvreters bij 
je thuis is de standby-modus van je elek-
trische toestellen. Het sluipverbruik kan 
oplopen tot meer dan 22 procent van je 
stroomrekening! Trek de toestellen altijd 

 
 
taalt. Je kunt ook een vermogen besparen 
door minder snoep, snacks, frisdrank en al-
cohol in huis te halen. 
Vermijd merkkledij > WINST: € 25/week
Merkkledij en andere merkproducten zijn 
een pak duurder dan die zonder merk. Pro-
beer zoveel mogelijk aan de verleiding van 
de merken te weerstaan en ga ook eens 
langs in tweedehandsshops.
Steek de grens over > WINST: € 7/week
Een keuken en je bulkaankopen zoals 
drank, toiletpapier en melk zijn wellicht een 
pak goedkoper in Nederland, Duitsland 
of Frankrijk. Vergelijk de prijzen via het 
internet. Uiteraard moet je de rit naar het 
buitenland ook in rekening brengen, maar 
met deze budgetactie spaar je makkelijk 
vierhonderd euro per jaar uit.
Ga gezonder leven > WINST: € 5/week
Al het geld dat je aan je slechte gewoonten 
(sigaretten, snoep, chips, snacks) zou uitge-
ven, stop je vanaf nu in een spaarpot.

WEEK 3: Vele kleintjes...
 JE TOTALE WINST = 118 EURO 

uit het stopcontact als je ze niet gebruikt 
of sluit ze aan op een contactdoos die je 
met een schakelaar kunt uitschakelen. Je 
winst: 235 euro per jaar (in sommige geval-
len kun je met deze goede gewoonte tot 
zelfs negenhonderd euro per jaar winnen). 
Sluit voor het slapengaan de gordijnen > 
WINST: € 2/week
Zet de thermostaat ‘s nachts op 16° C > 
WINST: € 3,50/week
Het huis koelt dan niet te veel af en kan  
‘s ochtends zonder al te veel extra energie 
weer opwarmen.

In de keuken
Kook met het deksel op de pot >  
WINST: € 1,20/week
Bewaar koffie in een thermoskan > 
WINST: € 0,05/week
Je koffie bewaren in een thermos in 
plaats van in het koffietoestel, levert je 
ook geld op. Niet veel, maar ook hier 
geldt: vele kleintjes maken één groot. 

In de badkamer
Zet de kraan dicht > WINST: € 1,50/week 
Laat het water uit de kraan niet (nodeloos 
lang) lopen als je je tanden poetst of je 
handen wast. Je wint er makkelijk zeventig 
euro per jaar mee.
Neem een douche in plaats van een bad 
> WINST: € 1,50/week
Gebruik een spaardouchekop >  
WINST: € 1,50/week

In het washok 
Koude(re) wasjes > WINST: € 1,50/week
Deze berekening geldt voor vier wasbeur-
ten. Op negentig graden wassen kost 1,16 
euro per was, op veertig 0,80 euro. Draai 
ook geen halve wasjes!
Hang je was buiten > WINST: € 0,40/was 
Droog je was buiten of op een droogrek en  
verdien zo tot wel 190 euro per jaar.

Op het toilet
Verspil minder water > WINST: € 1/week
Met een aloude besparingsmethode ver-
bruik je ook op het toilet minder water: stop 
een met water gevulde fles in de toiletbak 
en verdien vijftig euro per jaar.

Sara Van Wesenbeeck “Net daar  
waar je het niet verwacht, ligt  
de winst voor het oprapen.”

SAMEN GAAT  
HET ALTIJD BETER
Soms is het makkelijker om te be-
sparen als je dat samen met anderen 
kunt doen. Neem deel aan de Ener-
giejacht van de Bond Beter Leef- 
milieu van 1 december tot 31 maart. 
Tijdens die periode probeer je zoveel 
mogelijk energie te besparen aan de 
hand van concrete tips die je via de 
website meekrijgt. Dat kan individu-
eel, of in groep. Op vier maanden tijd 
bespaar je zo tot 140 euro. Registreer 
je gratis op www.energiejacht.be.

De geldvreters die je deze week ver-
schalkt, zijn koning auto en allerlei ver-
leidingen.

Ga op autodieet > WINST: € 10/week
Koning auto is een grote centenvreter. 
Elke kilometer kost je 0,45 euro. De auto 
wegdoen, is wellicht een te grote stap, 
maar neem voortaan de fiets, bijvoorbeeld 
voor verplaatsingen van minder dan vijf 
kilometer. Wie vaker fietst, leeft 2,5 jaar 
langer én kan heel wat geld besparen. En 
het is heus niet zo dat het in België altijd 
regent: weerman Frank Deboosere toont 
het aan op zijn website www.frankde-
boosere.be.
Tank goedkoper > WINST: € 5/tankbeurt 
Ga op www.brandstofprijzen.be op zoek 
naar het goedkoopste tankstation bij jou 
in de buurt. Tank ook niet op de autosnel- 
wegen, de brandstof is er een pak duurder.
Neem een lunchpakket mee > WINST:  
€ 40/week 
Een broodje in de cafetaria, een slaatje in 
het restaurant, versnaperingen aan de au-
tomaat... dat kost geld. Neem voortaan je 
lunch van thuis mee naar het werk of naar 
school. Met een gezin van vier heb je op 
het eind van de week makkelijk veertig 
euro (of zelfs meer) uitgespaard!
Houd de kleintjes in de gaten >  
WINST: € 25/week
Vele kleintjes maken één groot. Enig idee 
wat je op een dag uitgeeft aan ‘kleine’ za-
ken: twee ontbijtkoeken in het tankstation 
(waarvan er eentje uiteindelijk in de vuilbak 
belandt), een kopje koffie in het station, een 
versnapering op het werk, een flesje water 
in de sportclub... dat telt op. Schrap  daar-
om elke dag (of enkele malen per week) 
één van die extraatjes, en maak heel wat 
winst. Een slimme tip: zet deze winst opzij 
en je bent op het eind van je leven miljo-
nair (de berekening hiervan vind je in Het 
slimme budgetboek). 

WEEK 4: Laat je bewust verleiden
 JE TOTALE WINST = 85 EURO 

Organiseer thuis je eigen filmavond >  
WINST: € 5/p.p.
Wees creatief en organiseer een filmavond 
bij je thuis. Nodig wat vrienden uit en maak 
zelf popcorn. Dat kost je nauwelijks tijd en 
geld, maar plezier verzekerd!

DOE ER NOG 
80.000 BOVENOP!
Je kunt nog een pak meer verdie-
nen dan 365 euro. Uit onderzoek is 
gebleken dat we met z’n allen veel 
te weinig weten over onze financiën. 
Het verschil in vermogen tussen 
mensen met en zonder kennis van  
financiële zaken is gemiddeld 80.000 
euro. Laat dat geld niet aan je neus 
voorbijgaan en schaaf je budgetken-
nis bij. In de cursussen van Markant 
Budget leer je alles over je budget, 
thuis of in je bedrijf. Verhoog je BMI, 
je Budget Mass Index, en maak nog 
meer winst. Schrijf je in via www.mar-
kantvzw.be/markantbudget.

VERZORGENGELD


