Situatieschetsen Budgetspel
Situatieschets 1
Petra (33 jaar) is na haar scheiding verhuisd naar een redelijk goedkope woning, in een dorp
in het midden van het land. Haar huur bedraagt € 530,- per maand.
Haar dochter Marieke van 4½ jaar houdt erg van sporten en zit in groep 1 van de
basisschool. Jeroen, haar zoon van 9 jaar, is een energieke en slimme jongen, zit op school
in groep 5 en zit op scouting.
Petra hoopt via een reïntegratietraject weer aan de slag te kunnen in een betaalde baan.

Netto inkomen per maand in euro's, per 1 juli 2018
Normbedrag Participatiewet alleenstaande ouder
Vakantiegeld

946,73
49,83

Subtotaal maandinkomen

996,56

Toeslagen:
•

Kinderbijslag

148,39

•

Zorgtoeslag

94,00

•

Kindgebonden budget

177,41

•

Alleenstaande-ouderkop bij Kindgebonden budget

258,40

•

Huurtoeslag

265,00

Subtotaal toeslagen

+ 943,20

Totaal maandinkomen

1.939,76

•
•
•
•
•
•
•
•

Lees de situatieschets en bedenk wat er nodig is voor de verschillende uitgaven.
Vul bedragen voor de verschillend uitgavenposten in op het spelbord.
Reken bedragen die onregelmatig, per kwartaal of per jaar worden betaald om naar
maandbedragen.
Blijf niet te gedetailleerd in de boekhouding; het gaat ook om het onderlinge gesprek
over wat deze situatie betekent.
Tel na het invullen van de bedragen de totalen op (pen en papier, rekenmachine,
rekenapp in de smartphone) en vergelijk die met de inkomsten.
Als er teveel uitgaven zijn, bediscussieer dan of bepaalde posten lager of weg
kunnen.
Wijzig de bedragen op het spelbord.
Lukt het om uitgaven en inkomsten in balans te brengen?

Situatieschets 2
Willy (67 jaar) woont in een kleine stad in het zuiden van het land in een huurhuis, waarvoor
zij € 450,00 per maand huur betaalt.
Willy heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen die alle in de Randstad wonen.
Zij is een levenslustige vrouw met een brede interesse en veel sociale contacten.
Omdat ze reuma heeft, heeft zij het graag warm in huis en gaat ze graag zwemmen.
Aan inkomsten heeft zij niet meer dan alleen haar AOW-pensioen.

Netto inkomen per maand in euro's, per 1 juli 2018
Normbedrag AOW-pensioen alleenstaande

1.114,62

Netto, na betaling loonheffing en inclusief heffingskortingen
Inclusief de tegemoetkoming AOW van 25,56 per maand
Vakantiegeld (bruto 70,40)

66,80

Subtotaal maandinkomen

1.181,42

Toeslagen:
•

Zorgtoeslag

94,00

•

Huurtoeslag

215,00

Subtotaal toeslagen
Totaal maandinkomen

•
•
•
•
•
•
•
•

309,00
1.490,42

Lees de situatieschets en bedenk wat er nodig is voor de verschillende uitgaven.
Vul bedragen voor de verschillend uitgavenposten in op het spelbord.
Reken bedragen die onregelmatig, per kwartaal of per jaar worden betaald om naar
maandbedragen.
Blijf niet te gedetailleerd in de boekhouding; het gaat ook om het onderlinge gesprek
over wat deze situatie beteken.
Tel na het invullen van de bedragen de totalen op (pen en papier, rekenmachine,
rekenapp in de smartphone) en vergelijk die met de inkomsten.
Als er teveel uitgaven zijn, bediscussieer dan of bepaalde posten lager of weg
kunnen.
Wijzig de bedragen op het spelbord.
Lukt het om uitgaven en inkomsten in balans te brengen?

Voorbeelduitgaven Budgetspel
U kunt het beste zelf zoveel mogelijk uit eigen ervaring de bedragen invullen op het bord.
Onderstaande bedragen zijn louter richtbedragen waaraan u enig houvast kunt hebben; het is aan u
realistische bedragen in te schatten.

Vaste lasten

Huur of hypotheek

Belastingen en heffingen

Verenigingen en sport

€ 450,00 of 530,00
Afhankelijk van situatieschets

€ 60,00

€ 20,00

Premie basisziektekostenverzekering *

Eigen risico ziektekosten *

Aanvullende verzekering
ziekte, tandartskosten

Energie (gas, licht, water)

€ 110,00

€ 32,00

€ 25,00

€ 140,00

School- en studiekosten

Mobiele telefoon(s)

Telefoon / internet / tv

Krant

€ 15,00

€ 25,00

€ 45,00

€ 30,00

Bibliotheek

Kinderopvang

Verzekeringen
(WA en inboedel)

€ 4,00

€ 800,00
Afhankelijk van situatieschets

€ 25,00

Reserveringsuitgaven

Kleding en schoeisel

Onderhoud woning en tuin

Sparen en onvoorzien

€ 90,00

€ 30,00

€ 25,00

Vakantie en weekends

Vrijetijdsuitgaven

Huishoudelijke apparatuur,
meubels, stoffering

€ 50,00

€ 12,00

€ 70,00

Voeding

Was- en schoonmaakartikelen

Cadeaus (verjaardagen)

Huishoudgeld

€ 350,00

€ 20,00

€ 20,00

Kapper

Oppas

Hulp in huishouding,
klussenhulp

Bloemen en planten

€ 15,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 12,00

Avondje uit

Boeken, cd's, schrijfwaren

Vervoer

Zakgeld
(kinderen en volwassenen)

€ 25,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 12,00

Huisdier

Snoep, drank, snacks

Roken

Persoonlijke verzorging,
drogist

€ 20,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 32,00

* De nominale premie basispakket ziektekosten verschilt per zorgaanbieder. Hier is het gemiddelde
daarvan weergegeven. De gemiddelde premie ziektekostenverzekering per 1 januari 2018 is € 111,77
per maand. Het eigen risico bedraagt 385,00 per jaar.

Financiële rampen en meevallers
Hier dertien mee- en tegenvallers. De spelleider vraagt op een gegeven moment in het spel
aan een van de spelers een getal onder de dertien te noemen en de spelers betrekken de
betreffende mee- of tegenvaller in het spel. Ook kun je met een twaalfkantige dobbelsteen
een getal gooien.
1. Het werd later dan gepland, inmiddels is het al donker en helaas geen fietslicht op
zak. En dan ook nog betrapt: € 55,00 boete.
2. Met mijn verjaardag een staatslot gekregen. En er is een prijs op gevallen! € 250,00
maar liefst!
3. Niet ingecheckt (of ongeldig vervoersbewijs) in de tram / bus. De controleurs zijn
onverbiddelijk: € 75,00 boete.
4. Een medewerker van de voedselbank heeft mij geholpen met de financiën. Hij
ontdekte dat de zorgtoeslag van het vorige jaar niet goed berekend was. Ik krijg nu
ineens een bedrag van € 240,00.
5. De aanvraag voor het sportfonds is niet gehonoreerd, maar het kind is al begonnen
met sporten, de clubbijdrage is € 220,00.
6. Van de energiemaatschappij krijgen we over het vorige jaar € 100,00 terug.
7. Er brak een stuk van mijn kies af. Doordat ik alleen een basisverzekering heb,
worden de tandartskosten niet vergoed. Eigenlijk is er een kroon nodig. Kosten:
ongeveer € 625,00. De kies kan gevuld worden voor € 72,00, maar dat is maar een
tijdelijke oplossing.
8. Van mijn ouders € 250,00 gekregen om iets leuks mee te doen voor de kinderen. (of
indien niet van toepassing: van een vriend € 250,00 gekregen, vrij te besteden).
9. Vorig jaar in een wanhopige bui een aantal (sport)kleren bij de Wehkamp besteld
(€ 170,00), maar het kwam er nooit van de rekening te betalen. De kosten, incl. rente
en incassokosten, zijn inmiddels opgelopen tot € 370,00.
10. Van de buren, die verhuisden een tweedehands wasmachine gekregen, terwijl ik een
nieuwe wasmachine wilde betalen met het vakantiegeld. Dat kan ik dus anders
besteden.
11. Van het ene moment op het andere begeeft de TV het.
12. We krijgen voor de zoon die dit jaar naar de middelbare school gaat een computer
van de gemeente. Ik had er al op gerekend dat ik een gedeelte daarvan zelf moest
betalen, dus ik had het vakantiegeld al opzij gelegd. Dat kan ik nu ergens anders aan
besteden.
13. De vorige twee jaar is er teveel huur- en zorgtoeslag ontvangen. Het bedrag wordt
teruggevorderd. Dat moet in 12 maandelijkse termijnen van € 60,- worden
terugbetaald.
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