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PROGRAMMA FINANCIEEL FIT 

Leer in dit mini traject grip te krijgen op jouw financiën, zodat jij zorgeloos met geld om kunt gaan en 

vanuit zelfvertrouwen en plezier je financiële zaken kunt gaan regelen en beheren. 

 

 

HET PROGRAMMA 

 Het mini traject start met een telefonische intakegesprek. Je wordt gebeld! Het gesprek is 

bedoeld om iets meer over jouw situatie te horen en je persoonlijk op bepaalde zaken te 

kunnen adviseren.  

 Voorbereidende opdrachten. Deze opdrachten worden per mail toegestuurd en bereiden je 

voor op de trainingsdag.  

 Eendaagse training van 9.30 uur tot 16.30 uur op een mooie locatie.  

 

 

INHOUD TRAININGSDAG 

 Financiële gegevens ordenen en 

bijhouden 

 Besteedbaar inkomen berekenen 

 Overtuigingen en belemmeringen 
(h)erkennen 

 
 

INBEGREPEN 

 Besteedbaar inkomen vergroten 

 Een financieel plan starten 

 Doelen formuleren 

 

 

 Koffie, thee en lunch inbegrepen. 

 Kant-en-klare checklists -> Persoonlijk Financieel Plan van Aanpak. 

 Schriftelijke uitleg in PowerPoint (PDF) na de training. Zodat je alles kunt nalezen en 

maximaal leert van de training.
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DUUR  Het mini traject Financieel Fit bestaat uit drie delen en wordt verspreid over 

ongeveer 2 weken: 

1. Een week voorafgaand aan het intakegesprek krijg je de voorbereidende 

opdrachten per mail toegestuurd. Je kunt dus meteen aan de slag – voor 

iedereen die niet langer wil wachten om snel inzicht en overzicht te 

krijgen! Ook kun je besluiten om er later mee aan de slag te gaan, je kunt 

deze opdrachten ook na het intakegesprek maken.  

2. In de week voorafgaand aan de training heb je het telefonische 

intakegesprek. Je wordt gebeld! Dit gesprek duurt circa 45 minuten.  

3. De training bestaat uit 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is koffie en 

thee en de lunch wordt verzorgd. 

 

LOCATIE  De training wordt gegeven op locatie of in-company gegeven 

 

KOSTEN  In overleg  

  

GROEPSGROOTTE De training heeft minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers 

 

AANMELDEN Via een speciale link kun je je aanmelden door een afspraak voor het 
intakegesprek in onze agenda te maken. Als je je hebt ingeschreven voor het 
intakegesprek, ben je automatisch ingeschreven voor de training.  

 

 

 


