
 
 
 
 

 

 

 
SMART C&T in samenwerking met WOMEN Inc.  

 

 

PROGRAMMA REGEL JOUW FINANCIEN 

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.

 



 
 
 
 

 

 

 
SMART C&T in samenwerking met WOMEN Inc.  

 

 

DUUR  Het mini traject Regel Jouw Financiën 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. 

 

DATA & LOCATIE   22 maart Utrecht 

  5 april Den Bosch 

  10 mei Almere 

 7 juni Rotterdam 

 

KOSTEN  € 19,95 

  

GROEPSGROOTTE De training heeft minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers 

 

AANMELDEN https://www.smartcent.nl/regel-jouw-financien-women-inc/  

 

CONTACTPERSONEN Heb je vragen? Neem dan contact op met: 
Niki Veeger, niki@womeninc.nl 

 Annemarie Reintjes, annemarie@smartcent.nl 

 

 

 


