
WEBINAR
De vernieuwde WAKOSTA?!-app

19 mei 2021



BudgetInZicht
11 samenwerkingsverbanden Vlaanderen

✔ Waarom?

✔ Wat doen we?

✔ Voor wie?

✔ Concreet...



✔ Ontdek hoeveel geld je nog kan uitgeven

✔ Krijg overzicht op je budget 

✔ Minder geldzorgen!



✔ Eenvoudig in gebruik
✔ Geen identiteitsgegevens
✔ Geen login
✔ Offline beschikbaar
✔ Gratis
✔ Niet commercieel, geen reclame

WAKOSTA?! APP



WAKOSTA?! APP: vernieuwd?

✔ Nederlands, Frans, Engels
✔ Maandoverzicht van 

inkomsten en uitgaven 
✔ Taartdiagram
✔ PDF
✔ Bewaren - Verzenden



AAN DE SLAG!



INKOMEN?!

Geboren in de 
winter?

Ziekte uitkering
€ 1223

Geboren in de 
herfst?

Leefloon
€ 984.68

Geboren in de 
zomer?

Werkloosheid
€ 1170

Geboren in de 
lente?

Loon
€ 1718



TRANSACTIE INVOEREN?!

✔ Tik op de plus
✔ Kies IN of UIT
✔ Tik bedrag in
✔ Geef omschrijving
✔ Kies categorie
✔ Kies datum (scrollen)
✔ Kies frequentie
✔ Tik op het vinkje ✓

+



TRANSACTIE WIJZIGEN OF WISSEN?!

✔ Tik op de transactie
✔ Kies Wis transactie 

om te verwijderen
✔ Kies Pas aan

om te wijzigen
✔ Kies Annuleer

om te behouden



WONEN

Woning 3 slaapkamers
✔ EPC 680

✔ Huur € 600

Appartement 1 slaapkamer
✔ EPC 231

✔ Huur € 450

Woning  2 slaapkamers
✔ EPC 531

✔ Huur € 500



ENERGIE
Woning 3 slaapkamers
✔ Gas en elektriciteit €150

Appartement 1 slaapkamer
✔ Gas en elektriciteit €100

Woning SVK 2 slaapkamers
✔ Gas en elektriciteit €120



DAGELIJKSE KOST
Ik winkel altijd met een 
boodschappenlijstje en 
kies altijd voor de 
laagste prijs. Ik reken en 
tel bij elk product in 
mijn mandje. Natuurlijk 
jaag ik graag op acties 
en bonnetjes!

Ik start met een lijstje en 
winkel wel prijsbewust. 
Voor bepaalde producten 
kies ik mijn vaste merken 
en betaal ik graag meer. 
Dat ene lekkere hapje laat 
ik toch niet liggen!

Ik winkel zonder lijstje en 
koop waar ik op dat moment 
zin in heb. 
Witte producten of kiezen 
voor seizoensproducten? 
Ik lig eigenlijk niet wakker 
van de rekening… prijzen 
vergelijken is niets voor mij!

€65 €90
€120



MEDIA

€59 €31 €11



MEDIA

€15 €40€25



VERVOER



VERVOER

€5/ maand €15/ maand €18/ maand €58/ maand €202/ maand

Aankoop (nieuw of tweedehands), Verzekering, Benzine,  Onderhoud, Belastingen...



KOSTELIJK (ON)GELUK

Geboren in de 
winter?

Auwch!
Je bril is stuk

Een nieuwe kost je 
€100

Geboren in de 
herfst?

Jihaa!
Je krijgt €50 
van je oma

Geboren in de 
zomer?

Jippie! 
Je vindt €10

op straat 

Geboren in de 
lente?

Lap!
Je koelkast kapot

Een tweedehandse 
kost je €150



BUDGET IN BALANS?



OVERZICHT

✔ Maandoverzicht van 
inkomsten en uitgaven 

✔ Taartdiagram - PDF
✔ Bewaren - Verzenden

Let op!
Het bedrag op het einde van de maand wordt niet 
automatisch overgezet naar de volgende maand. 



INSTELLINGEN & INFO

✔ Info - websites
www.caw.be (OCMW & CAW)
www.eerstehulpbijschulden.be
www.budgetinzicht.be (handleiding)

✔ Instellingen:
Pas taal aan
Wis alle transacties

http://www.caw.be
http://www.eerstehulpbijschulden.be
http://www.budgetinzicht.be


DE APP ALS LEER -OF HULPMIDDEL

✔ Financiële vaardigheden oefenen = financieel zelfredzaam

✔ Leren budgetteren: 
Overzicht inkomsten en uitgaven
Inzicht verwerven in bestedingspatroon

✔ Werken met leefgeld? Kies voor weeksaldo!



VRAGEN OF FEEDBACK?!

BIZ Noord-West-Vlaanderen 
Ruddershove 8

8000 Brugge

www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

femke.wardenier@cawnoordwestvlaanderen.be

 

http://www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be
mailto:info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be
mailto:femke.wardenier@cawnoordwestvlaanderen.be



