Wat kan ik (me permitteren?)
“Budgetteren kun je leren”
door Nienke Oostra

Door een financieel overzicht te maken wordt je je bewust van je financiële positie. Wat kan je
je permitteren als je bepaalde keuzes wilt gaan maken ten aanzien van je werk en je leven.

Doordat we in deze coaching starten met het creëren van financiële duidelijkheid, ontstaat er
ruimte om te focussen op wat je wilt, wie je bent en wat je kunt.

(Vrij naar Maslow)

Wie is Nienke Oostra?
Ik ben een coach die met je wensen en situatie wil
meedenken. Doordat ik mij dagelijks bezig houd met
budgetteren weet ik heel goed hoe we overzicht kunnen creëren, maar ook hoe we handig kunnen besparen of hoe we budgetten op een andere manier kunnen inrichten waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ik vind het echt een sport om met je te zoeken
naar mogelijkheden en oplossingen die passen bij je
situatie!
Verder ben ik 44 jaar, Kiwa gecertificeerd, niet
praktiserend fysiotherapeut, getrouwd en moeder van
twee kinderen. Ik ben kleine zelfstandige, onafhankelijk en woonachtig aan de voorkant van Den Haag.
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Door inzicht te creëren in je financiële situatie ontstaat er
ruimte om je te focussen op wat je wilt en wat je kunt!

Waarom wilt je inzicht in je dagelijkse financiën?
Dit coachingstraject geeft je een frisse blik op de vraag ”Wat kan ik me permitteren?”.
Wat kan het coachingstraject voor je doen;
“budgetteren kun je leren” (levert bijna altijd meer op dan een loterij!)
In 2 contactmomenten bij je thuis of doormiddel van
skype, inventariseren we de situatie. Je krijgt een
overzicht met daarin de financiële situatie van vandaag en een overzicht met een eventuele gewenste
financiële situatie in de toekomst. Daarnaast krijgt je
persoonlijke besparingstips die in een verslag worden
uitgewerkt.

Je krijgt inzicht in het maandelijks budget, de
inkomsten en uitgaven.

Je heeft uitzicht op de financiële mogelijkheden
en onmogelijkheden.

Je krijgt besparingsadviezen en bent in staat zelf
marktonderzoek te doen.

Je kunt een persoonlijke risico inventarisatie te
maken om de juiste verzekeringskeuzes te maken.

Je kent de op jouw situatie toepasbare overheids
regelingen( toeslagen en overige regelingen).

Je kunt je administratie ordenen op een wijze die
bij je past.
Productprijs“budgetteren kun je leren” à €295,00 (inc) p.p.
Mochten er specifieke vragen zijn over schulden of andere
betalingsregelingen, toeslagen, etc dan kan ik voor je een persoonlijke offerte maken.
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