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Klaar voor 2016
Goed met geld omgaan is moeilijk. Dat ervaren wij dagelijks
in de praktijk. Maar wist u dat u meer grip op uw geld kunt
krijgen door u bewust te zijn van uw financiële gedrag?
De Nibud-agenda 2016 kan u daarbij helpen.
tips, weetjes, technieken en achtergronden. Wist u bijvoorbeeld dat u
beter ‘range’ doelen dan specifieke
doelen kunt stellen? Een range doel is:
‘Ik ga komende maand 40 tot 60 euro
besparen’. Terwijl u bij een specifiek
doel aangeeft: ‘Ik ga komende maand
50 euro besparen’. Range doelen zijn
makkelijker te realiseren (40 euro) en
uitdagender (60 euro) dan specifieke
doelen.

Latte-factor

U heeft vast wel eens gehoord van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud. Dit is een instantie
die onderzoek doet naar en informatie
geeft over de inkomsten en uitgaven
van huishoudens. Uit onderzoek van
het Nibud blijkt, dat we ons meestal
niet bewust zijn van ons financiële
gedrag. Gedrag dat vaak direct verband
houdt met emoties. Trots, schaamte of
blijdschap zijn allemaal redenen om
geld uit te geven. Probeer dat gedrag
maar eens te veranderen…

Tips, weetjes, technieken en
achtergronden
Om meer grip op uw geld te krijgen en
uw financiën overzichtelijker te maken,
heeft het Nibud een handige agenda
gemaakt die vol staat met handige

Of herkent u deze? ‘Ik weet zeker dat
ik net nog 10 euro in m’n portemonnee
had zitten, maar ik kan het nergens
meer vinden.’ Waarschijnlijk is uw geld
verdwenen via de latte-factor, die

staat voor het ongemerkt uitgeven van
kleine bedragen. Allemaal voorbeelden
die we bij CAV ook vaak tegenkomen.

Bestellen
De Nibud-agenda maakt op een
positieve manier uw financiële gedrag
inzichtelijk en laat zien hoe u uw
financiën beter op orde kunt krijgen.
De agenda is voor 10,95 euro te
bestellen op www.winkel.nibud.nl.

Wist u dat?
Onze vestiging in Amsterdam is van locatie
veranderd! Sinds september werken we
vanuit een kantoor dat dichter bij metro,
trein en snelweg ligt, zodat u ons makkelijker kunt bezoeken.
Ons huurcontract aan de Ottho Heldringstraat 41 liep af, daarom moesten we
op zoek naar een nieuwe locatie. Deze vonden we in een kantoorgebouw dat
nog makkelijker bereikbaar is en toch slechts een paar straten verderop ligt.
Ons nieuwe onderkomen is gevestigd aan de Overschiestraat 59A, op de
vijfde verdieping van kantoorgebouw De Coener. De telefoonnummers
blijven ongewijzigd, alleen de postcode is veranderd in 1062 XD.
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Prinsjesdag 2015
Vrijwel iedereen gaat er v
 olgens het Nibud in
2016 op vooruit. In de Miljoenennota, die op
Prinsjesdag werd aangeboden aan de Tweede
Kamer, maakte de overheid bekend onder
andere geld vrij te maken voor de bestrijding
van schuld en armoede en het stimuleren van
werkgelegenheid. Dit soort positieve b
 erichten
horen wij graag.
Maar liefst 100 miljoen euro per jaar maakt het kabinet vrij
voor de bestrijding van armoede en schulden. Gemeenten
krijgen een groot deel van dit bedrag, zodat zij maatwerk
kunnen leveren aan mensen zoals u. Dat vinden wij goed
nieuws, maar waar wij nog blijer van worden is, dat het
kabinet wil inzetten op preventie en het vroeg signaleren
van armoede- en schuldenproblematiek. Hoe eerder we
ingrijpen, hoe minder groot de kans is op escalatie van
financiële problemen.

Stimuleren werkgelegenheid
Nu de economie weer aantrekt, zou je verwachten dat ook
de werkgelegenheid toeneemt, maar helaas blijft deze
achter. Daarom wil de overheid het interessanter maken
voor ondernemers om mensen in dienst te nemen.
Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat het
aantrekkelijker moet maken voor kleine werkgevers om,
via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en

arbeidsgehandicapten aan te nemen. Interessant voor u
en voor ons.
Let wel: het gaat om voorgenomen beleid. De Eerste en
Tweede Kamer moeten de plannen van het kabinet nog
goedkeuren. [Bron: Rijksoverheid.nl/Nibud]

CAV staat voor kwaliteit
Onlangs ontvingen wij het kwaliteitskeurmerk van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied
van schuldhulpverlening en bankieren. Een stimulans om de kwaliteit van onze dienstverlening
continu te verbeteren.
Het behalen van het kwaliteitskeur
merk is een bijzondere prestatie,
omdat de eisen vanuit branche
verenigingen en rechtbanken waaraan
schuldhulpverleners moeten voldoen
steeds zwaarder worden. Dat is niet
gek als je bedenkt voor welke
kwetsbare doelgroep wij werk
verrichten.

Tweede keurmerk

Trots

De NVVK hield voor het eerst een
audit (toets) onder haar leden. De
toets omvatte de organisatie, financiële eisen en kwaliteit van de dossiers
van onze dienst budgetbeheer.
Wij hebben ook al een ander keurmerk
op zak, namelijk dat van de BPBI, de
branchevereniging voor professionele
bewindvoerders.

De toekenning van de certificaten van
de brancheverenigingen bevestigt dat
wij een betrouwbare organisatie zijn
met kwalitatief goede dienstverlening.
Wij zijn dan ook trots op het feit dat
wij beide kwaliteitskeurmerken hebben.

Stichting CAV - CAV nieuws - nummer 1 - 2015

2

Feestdagen en betalingen
De feestverlichting is al weken zichtbaar in vele winkelstraten,
wat betekent dat de feestdagen weer voor de deur staan. Wilt
u voor deze periode extra leefgeld om er iets gezelligs van te
maken? Vraag het dan op tijd aan, dat wil zeggen meer dan een
week voor de feestdagen.

Nuttige websites
Kunt u de regie over uw geld en uw
leven zelf niet (meer) voeren?
Op www.goedvertegenwoordigd.nl
treft u alle informatie aan voor het
regelen en uitvoeren van goede
vertegenwoordiging voor familie en
naasten.

So Chicken
Broeden op een leuker leven, dat doet
so Chicken. Kijk eens op hun websites:
https://sochicken.nl/simpele_
checklist_voor_een_geweldige_dag.nl,
https://sochicken.nl/relatief-rijker of
https://sochicken.nl/besparen
Wij werden er blij van.

Met de feestdagen zijn ook onze openings- en telefoontijden anders.
Per feestdag geven we aan wat voor u van belang is.

Budgetadvies
Betalingen rondom Kerstmis

Op donderdag 24 december zijn wij tot 12.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) zijn wij gesloten.

Het Persoonlijk Budgetadvies van het
Nibud, dat 120.000 keer per jaar wordt
ingevuld, laat zien waar uw geld blijft.
Benieuwd naar wat u iedere maand
uitgeeft en of dat veel of weinig is in
vergelijking met anderen? Sparen of
bezuinigen? http://www.nibud.nl/
consumenten/persoonlijk-budgetadvies

Betalingen rondom Oud en Nieuw

Meer met minder

Als u een aanvraag wilt doen voor (extra) geld, doet u dit dan uiterlijk
op maandag 21 december (voor 12.00 uur). U heeft uw geld dan uiterlijk
30 december. Als u uw leefgeld normaal gesproken op vrijdag ontvangt,
krijgt u dit nu al op de donderdag ervoor (31 december i.p.v. 1 januari).

Of wat dacht u van de gratis cursus
Meer met minder? Deze cursus geeft
u praktische tips om uw financiën op
orde te krijgen en bevat clips, downloads en links naar financiële tools en
handige websites.
http://thuisacademie.ntr.nl/cursussen/
cursuspagina/10-stappencursus-geldmeer-met-minder.html

Als u een aanvraag wilt doen voor (extra) geld, doet u dit dan uiterlijk op
dinsdag 15 december. U heeft uw geld dan uiterlijk 23 december. Ontvangt
u uw leefgeld normaal gesproken op vrijdag, dan krijgt u dit nu al op de
donderdag ervoor (24 december i.p.v. 25 december).

Op donderdag 31 december zijn wij tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.
Op vrijdag 1 januari zijn wij gesloten.

Alle medewerkers van CAV wensen u hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2016!
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