
 

 

Tools 
Financiële educatie - BIZ regio’s 

Hieronder maken we een overzicht van alle tools die gebruikt worden in de financiële educatie van de 
BIZ-activiteiten. Het doel van deze lijst is om externen (hulpverleners, leerkrachten,....) maar ook 
internen (BIZ-medewerkers) makkelijk door te verwijzen naar beschikbare tools om uit te lenen of ter 
inspiratie.  
 
Benieuwd onder welke regio jouw organisatie valt? Bekijk hieronder de kaart van de CAW-gebieden, die 
komen overeen met de werkingen van BudgetInZicht in Vlaanderen en Brussel! 
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Voor iedereen 
 

Naam materiaal 
Wakosta?! Budgetapp 

Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Met deze app : 

1. kan je inkomsten en uitgaven ingeven 
2. heb je zicht op je budget per maand of per week. 
3. kan je op het einde van de maand je overschot (+) of tekort (-) zelf 

in de nieuwe maand invoeren (dit gaat niet automatisch) of je 
maakt per maand een nieuwe start, aan jou de keuze. 

4. bepaal je zelf hoe je je budget bij houdt 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Beschikbaar in de Play Store (android) en App Store (IOS). 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

jongeren en volwassenen 

 

Aantal Deelnemers n.v.t. 

Duurtijd n.v.t. 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

 
 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

alle BIZ-regio’s 
vragen of suggesties? 
https://www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be/nl/contact 

Uitgever Deze app kwam tot stand met de steun van Streekfonds West-Vlaanderen, 
BIZ Vlaanderen, BIZ Brussel en SAM, steunpunt Mens en Samenleving 
vzw. 
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Jongeren 
Naam materiaal 

Budg€tPret 

Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling De spelers leren in groepjes juiste keuzes maken betreffende een 
schooluitstap. In de eerste ronde hebben ze alle vrijheid, in de tweede 
ronde krijgen ze enkele besparingsmaatregelen opgelegd. Op deze manier 
krijgen ze voeling met de waarde van het geld. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 7 en 9 jaar 

 

Aantal Deelnemers Voor 5 tot 30 deelnemers, onderverdeeld in maximaal 6 groepjes. 

Duurtijd 1 (les) uur 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

 
Ja  

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be 
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be 
BIZ Zuid-West-Vlaanderen: biz@welzijn13.be 
BIZ Antwerpen: budgetinzicht@cawantwerpen.be  
BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be 
BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 

Uitgever FSMA/Wikifin.be, 2017 
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Naam materiaal 
Just’in Budget 

Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling De spelers moeten gedurende 2 rondes hun geld beheren. Tijdens het spel 
worden ze geconfronteerd met verschillende situaties,  verleidingen en 
onvoorziene uitgaven. Op deze manier leren de spelers omgaan met en 
inzicht krijgen in de voor- en nadelen van virtueel en cash geld, alsook 
eventuele interesten.  

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 9 en 12 jaar 

Aantal Deelnemers Maximaal 24 spelers, verdeeld in maximaal 4 groepen.  

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja, mits ondersteuning 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
BIZ Zuid-West-Vlaanderen: biz@welzijn13.be 
BIZ Antwerpen: budgetinzicht@cawantwerpen.be  
BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be 
BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 

Uitgever FSMA/Wikifin.be, 2017 
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Naam materiaal Budget aan Zet 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Een informatief spel over omgaan met geld. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Spelvorm 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren van 14 tot 20 jaar 

Aantal Deelnemers 5 tot 25 spelers (in max. 5 teams) 

Duurtijd 1 (les)uur 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
BIZ Antwerpen: budgetinzicht@cawantwerpen.be  
BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be 
BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 

Uitgever De Aanstokerij in opdracht van FSMA/Wikifin.be, 2016 
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Naam PAYSTATION  
Thema Begeleid computerspel om een realistische kijk bij te brengen op wat een 

leven op eigen benen precies kost. De spelers kruipen in de huid van een 
personage (allemaal alleenstaande met job die appartementje huren) en 
komen in een virtuele stad terecht. 

Afbeelding (optioneel) 

 

Werkvormen Een sessie bevat volgende onderdelen:  

● In de droomronde mogen de spelers hun wildste dromen vervullen:          
een citytrip naar Barcelona, een nieuw fototoestel, een prachtige         
avondjurk,... 

● In de tweede en derde ronde, de realiteitsrondes, betreden de          
leerlingen het volwassen leven en zijn ze volledig verantwoordelijk         
voor het beheer van hun budget. Met een realistisch maandloon          
proberen ze alle kosten in te vullen. De citytrip maakt plaats voor de             
betaling van de huur, energie, voeding, … De spelers beantwoorden          
stellingen en spelen een kaartspel om tips te verdienen die hen           
helpen om hun score doorheen het spel te verbeteren.  

● Nabespreking rond enkele thema’s o.a. kopen op afbetaling,        
oorzaken van schulden, OCMW & CAW, … 

 
In elke ronde leren de spelers meer over hun consumptiepatroon, hun 
inkomsten en hun uitgaven.  

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Het doel is om de spelers meer inzicht te geven in het beheren van hun 
budget om op die manier financiële problemen te vermijden. 

De spelers kunnen een goede score behalen door:  

● De noodzakelijke uitgavenposten terug te vinden  
● De kostprijs van de producten zo goed mogelijk in te schatten 
● Binnen hun maandbudget te blijven en zo veel mogelijk te sparen 
● Er een goede levensstandaard op na te houden (d.w.z. indien 

mogelijk ook af en toe ontspannen)  

Het scorescherm na elke ronde geeft de leerlingen de nodige informatie om 
hun uitgaven beter te beheren. 

Nodig materiaal Het materiaal bestaat uit een USB-stick, uitgavenkaartjes en de handleiding. 
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Het is noodzakelijk dat er een beamer en voldoende computers ter 
beschikking zijn (er wordt één computer per 2 à 3 leerlingen gerekend). 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren die op korte of middellange termijn de stap zetten naar alleen 
wonen > tussen 16 & 25 jaar (idealiter in 3e graad secundair onderwijs)  

Aantal deelnemers Max. 20 deelnemers (tot 30 deelnemers mogelijk mits een tweede 
begeleider) 

Duur 2 lesuren  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja: voor jongeren uit BuSO OV3 & OV4 is er een aangepaste spelversie  
(voor jongeren uit OV1 & OV2 is het spel te moeilijk)  

Draaiboek beschikbaar? ja (= de handleiding)  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja, in volgende regio’s: Centraal-West Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 
Brussel,... 
 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens 

BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
Elke secundaire school en (jongerenorganisatie uit de regio kan elk 
schooljaar 2 gratis begeleide sessies Paystation aanvragen via BIZ. Vanaf 
de 3e sessie is het aanbod betalend; voor BuSO-scholen en scholen 
deeltijds onderwijs zit er geen limiet op het aantal gratis sessies. Indien 
gewenst kan een train-de-trainer aangevraagd worden door geïnteresseerde 
scholen en organisaties (tegen betaling).  
BIZ Oost-Vlaanderen: biz@cawoostvlaanderen.be  
Paystation kan gratis ontleend worden bij BIZ Oost-Vlaanderen. Het spel 
bevat een duidelijke handleiding voor de begeleiders. Indien gewenst kan 
een train-de-trainer aangevraagd worden door geïnteresseerde scholen en 
leerkrachten. 
BIZ Zuid-West-Vlaanderen: biz@welzijn13.be 

BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 
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Naam materiaal Geldweg 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Aan de hand van een bordspel maken de spelers keuzes in een 
gezinsbudget. 

De themakoffer "Geldweg" stimuleert het inzicht in financiële uitgaven. 
Spelers leren omgaan met een dag-, week- en maandbudget, maken kennis 
met vaste en onvoorziene kosten. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 7 en 14 jaar 

Aantal Deelnemers ongeveer 16 deelnemers 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja, mits ondersteuning 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

 
BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
BIZ Zuid-West-Vlaanderen: biz@welzijn13.be 
BIZ Oost-Vlaanderen: biz@cawoostvlaanderen.be 
BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 
 

Uitgever ASP - Politeia, 2013 met medewerking van OCMW Zottegem. 
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Naam materiaal Budgetspel 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Een interactief bordspel, waarbij de spelers in verschillende groepjes een 
leefsituatie krijgen. Ze moeten, met behulp van een budgetplanner, 
financiële keuzes maken met het budget dat ze toegewezen krijgen. Op 
deze manier maken ze kennis met de maandelijkse vaste en variabele 
kosten.  

Vorm 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 14 en 20 jaar 

Aantal Deelnemers Max. 16 deelnemers in max. 4 groepjes 

Duurtijd 2 (les) uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja, mits ondersteuning 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 
BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be 
BIZ Limburg: info@bizlimburg.be 

Uitgever Limburgs steunpunt OCMW's en CAW, 2012 (BIZ Limburg) 
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Naam materiaal Budgetspel 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Een interactief bordspel waarbij de spelers in verschillende groepjes een 
leefsituatie krijgen. Ze moeten met behulp van een budgetplanner financiële 
keuzes maken met het budget dat ze toegewezen krijgen. Op deze manier 
maken ze kennis met de maandelijkse vaste en variabele kosten. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 15 en 20 jaar 

Aantal Deelnemers max. 20 deelnemers in max. 5 verschillende groepjes 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

ja, mits ondersteuning 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 

Uitgever BIZ Halle Vilvoorde 
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Naam materiaal Toolbox Laat je gelden! 
Afbeelding (optioneel)  

Korte uitleg + doelstelling In groep werken de spelers preventief rond schuldoverlast 

De toolbox zet in op preventie van financiële problemen en risico's bij jongvolwassenen 
die kwetsbaar zijn bij het zetten van de stap naar een zelfstandig leven. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren vanaf 16 jaar 

Aantal Deelnemers  

Duurtijd  

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  

Uitgever CAW stimulans & Groep Intro Kortrijk 
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Naam materiaal Vooruit met die bank! Een klare kijk op je geld. 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling De spelers leren in verschillende groepjes een huishoudelijk budget te 
beheren aan de hand van een bordspel. Al dan niet combineerbaar met 
werkboek en cd-rom "Vooruit met die bank!" 

Handleiding voor leerkrachten aanwezig. 

Vorm 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 
★ Werkboek 
★ Cd-rom met filmpjes 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 10 en 
14 jaar. 

Aantal Deelnemers / 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja, mits ondersteuning 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord West Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be 
BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 

Uitgever KBC Groep NV, 2010 
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Naam materiaal Stellingenspel 
Afbeelding (optioneel)  

Korte uitleg + doelstelling Via interactieve oefeningen geeft dit spel een eerste kennismaking met een 
maandbudget. Wat zijn inkomsten, welke uitgaven heb je en hoe groot zijn 
ze, wat gebeurt er als je een rekening niet betaalt? 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Stellingenspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 16 en 20 jaar 

Aantal Deelnemers een klas (10 tot 25 jongeren) 

Duurtijd  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Antwerpen: budgetinzicht@cawantwerpen.be  
 

Uitgever BIZ Antwerpen 
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Naam materiaal Speelvarkens en spaarvogels 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling In het hoofdstuk ‘groot geld’ maken de spelers via  3 informatieve spelen 
kennis met de financiële dynamiek op wereldvlak en de eigen 
portemonnee.  

Het hoofdstuk ‘klein geld’ bundelt 6 korte funspelen.  

Tot slot staan er tips & tricks in om bewust om te gaan met geld. In D.I.Y. 
vind je tools om zelf snel en veel besparingstips te verzamelen, een 
actieplan om het hoofd boven water te houden in tijden van crisis en 
concrete ideeën om je spaarvarken vet te mesten.  

De spelers maken kennis met principes die geld (al dan niet) doet rollen. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Spelvorm 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren vanaf 16 jaar 

Aantal Deelnemers 4 tot 36 spelers 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Neen 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
 

Uitgever De Aanstokerij 
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Naam materiaal Money Mentor 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Een bordspel om verstandig te leren omgaan met geld. Spelers maken 
kennis met de verschillende banktermen.  

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 14 en 20 jaar, beschikbaar in het NL en FR. 

Aantal Deelnemers Maximum 8 deelnemers. 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Neen  

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 

Uitgever Cartamundi ism KBC 
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Naam materiaal Consumentenspel 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling De spelers  moeten in groepjes opdrachten oplossen rond de thema's: 
Krediet, Energie, Budget en Consumeren. De groep die op het einde de 
meeste opdrachten juist heeft volbracht, is gewonnen. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren tussen 14 en 20 jaar 

Aantal Deelnemers Tussen 5 en 20 deelnemers, verdeeld in maximaal 4 groepjes. 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 
 

Uitgever BIZ Brussel, 2014 
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Volwassenen 
 

Naam materiaal Vind je weg?! Instellingen en papieren 

Afbeelding (optioneel)  

Korte uitleg + doelstelling Doorheen het spel komen de spelers meer te weten over volgende thema’s: 
energie, medische hulp, wonen, belangrijke telefoonnummers, onderwijs, 
werk en mobiliteit. het spel heeft tot doel spelers beter wegwijs te maken in 
onze samenleving. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Spelvorm 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

volwassenen 

Aantal Deelnemers max. 15 

Duurtijd  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja, mits kleine aanpassingen.  

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be.  

Uitgever BIZ Boom Mechelen Lier 
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Naam materiaal La Galette de Blé 
Afbeelding (optioneel) 

 

Korte uitleg + doelstelling Een bordspel waarbij de spelers in verschillende groepjes een maand 
moeten overbruggen met een realistisch gezinsbudget. Dit is een Franstalig 
spel, maar kan ook met een Nederlandstalige groep worden gespeeld. 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

★ Bordspel 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar. 
 

Aantal Deelnemers Tussen 4 en 16 spelers in 2 tot 4 groepjes 

Duurtijd 2 (les)uren 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

Ja 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Brussel: budgetinzicht@cawbrussel.be 
 

Uitgever Groupe Prévention ism CAMD 
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Naam materiaal Brochure: “Ook jij, jouw budget op een rij!” 

Afbeelding (optioneel) 

 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Brochure 

Korte uitleg Een folder met praktische tips en verwijzingen naar hulpmiddelen om je 
papieren op orde te brengen of te houden.  

Voorbeelden van vragen waarop we een antwoord geven zijn: 

● Hoe begin ik met het ordenen van mijn facturen? 
● Hoelang moet ik mijn papieren bijhouden? 
● Welke verzekeringen zijn verplicht? 
● Is er geen goedkopere gsm-abonnement? 
● Hoe kan ik energieleveranciers vergelijken? 

Uitgever BIZ Kempen 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Volwassenen 

Aantal Deelnemers n.v.t. 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
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Naam materiaal Brochure “Budget in handen van je kind” 

Afbeelding (optioneel) 

 

Vorm: 
★ bordspel, stripboek, 

brochure, computerspel, ... 

Brochure, gratis beschikbaar via 
http://www.bizoostvlaanderen.be/ons-aanbod/brochure-budget-handen-van-je-kind 

in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels) 

Korte uitleg Deze brochure informeert ouders over financiële opvoeding. Er staan talrijke 
tips in voor ouders om aan de slag te gaan met zakgeld.  

Uitgever BIZ Oost-Vlaanderen 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Ouders 

Aantal Deelnemers n.v.t. 

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

 Via BIZ Oost-Vlaanderen, of de BIZ werking van jouw regio.  
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Interessante websites en video’s 
 
Brochure financiële educatie BIZ Noord West Vlaanderen: 
https://cdn.digisecure.be/budgetinzichtnwvlaanderen/201911141529321-aanbod-financiele-educatie.pdf 
 
Financiële educatie BIZ Brussel: 
https://bizbrussel.be/aanbod 
 
BIZ Kempen: actuele info over verschillende thema’s: 
http://www.biz-kempen.be/wegwijs-in-de-papieren/ 
 
Onderzoeksgroep met tips en tricks rond armoede, budget, schulden, geld en gedrag: 
www.cebud.be 
 
Financiële zaken voor jongeren en (jong-)volwassenen: 
https://allesovercenten.be/ 
https://www.edgie.nl/ 
 
Financiële educatie: 
www.wikifin.be 
www.nibud.be 
https://www.geldlessen.nl/ 
 
Online Budgetmap om je administratie te ordenen: 
https://www.budgetmaponline.be/nl/welkom 
Online Budgetplanner: 
http://www.budgetplanner.be/ 
 
filmpje: Wikifin-SAM-BIZ Hoe behoud ik overzicht over mijn inkomsten en uitgaven? 
https://youtu.be/jKo9nx9eS5E 
 
 
filmpje: VRT - Zo spaar je meer geld elke maand! 
https://youtu.be/uDQZ0Ax_c-0 
filmpje: VRT - Stop met spaargeld verliezen! 
https://youtu.be/rLRDzH_pSkQ 
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