
 
 

Met ViewOnCash eenvoudig grip op uw inkomsten en uitgaven  
 

Uit psychologisch onderzoek*, blijkt dat mensen niet goed kunnen voorspellen hoeveel 

geld ze gaan uitgeven. Ze zijn daar veel te optimistisch over. Hierdoor geven veel 

mensen meer uit dan ze verdienen en misschien ook wel willen. Ze leven boven hun 

stand.  

Met deze vier eenvoudige stappen krijgt u meer grip op uw persoonlijke financiën.  

Stap 1: Een begin maken  

Stap over die drempel en zet de eerste stap om meer inzicht te krijgen in uw eigen 

financiën. Vroeger betekende dat u in de kantoorboekhandel een kasboekje ging kopen 

en uw afschriften uit ging pluizen. Dat hoeft gelukkig niet meer. Er zijn heel handige 

digitale huishoudboekjes te krijgen die het ergste werk uit handen nemen. ViewOnCash is 

zo’n huishoudboekje.  Via de website www.viewoncash.nl kunt u een account aanmaken 

voor een eigen online kluis. Het enige wat u nog nodig heeft, is  toegang tot uw 

internetbankieren. U hoeft niets in te voeren of over te typen, dat gaat allemaal vanzelf. 

Hoe het moet, kunt u zien in de duidelijke instructievideo’s in ViewOnCash. 

Stap 2: Inzicht krijgen 

Uw inkomsten en uitgaven worden ingelezen in uw huishoudboekje. U kunt nu gaan 

bekijken waar uw geld naar toe gaat. ViewOnCash wijst automatisch al veel inkomsten 

en uitgaven aan een categorie toe. U hoeft dus niet aan te geven dat u boodschappen 

doet, wanneer u pint bij Albert Heijn of Jumbo. Dat weet het programma zelf al. Er 

blijven natuurlijk altijd uitgaven over die het programma niet herkent. Bedragen die 

contant gepind worden, zijn daar een goed voorbeeld van. Van die bedragen moet u zelf 

aangeven wat u er mee doet. Kijk alle transacties goed door. Het kan zijn dat u een 

cadeau heeft gekocht bij een boekenwinkel of een bloemist. U wilt die uitgaven dan 

misschien liever onder de categorie ‘cadeaus’ terugvinden dan bij ‘boeken’ of ‘bloemen’.  

Via het kasboek kunt u zien hoeveel u in totaal uitgeeft per categorie. Soms is dat best 

schrikken. Totale bedragen voor snacks, cadeaus en boodschappen kunnen snel oplopen. 

U heeft in ieder geval een belangrijke stap gezet als u weet waar uw geld naartoe gaat.  

Stap 3: Budgetten vaststellen 

U weet nu waar u uw geld aan uitgeeft. U kunt nu beslissen of u dat ook zo wilt houden. 

Als u weet waar uw geld naartoe gaat kunt u ook beter beslissen of u dat zo wilt houden. 

Door uw uitgaven te vergelijken met uitgaven van andere mensen kunt u zien of u meer 

of minder uitgeeft dan anderen. Zou u misschien ergens op kunnen besparen?  

U kunt in uw digitale huishoudboekje ook budgetten vaststellen. Zo kunt u steeds 

terugzien of u nog binnen uw budget blijft. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat u 

al heeft uitgegeven maar ook naar welke uitgaven u nog mag verwachten.  

Bij het vaststellen van budgetten is het belangrijk te kijken naar hoeveel u gemiddeld 

uitgeeft, maar ook naar hoe vaak u dat doet. Reken bijvoorbeeld eens voor uzelf uit 

hoeveel u per cadeau uit zou willen geven:  Koopt u 5 keer per maand een cadeau en is 

uw budget € 50,-? Dan moet u per cadeau niet meer dan € 10,- uitgeven.  



 
 

Stap 4: Controle houden 

Als u uw situatie inzichtelijk heeft en u heeft budgetten vastgesteld, dan kunt u er een 

gewoonte van maken om uw huishoudboekje steeds even bij te werken. Zo houdt u grip 

op uw uitgaven. Dat geeft een zeker gevoel. U kunt dat in het begin wat vaker doen 

(bijvoorbeeld iedere week) en als u gewend bent aan uw budgetten bijvoorbeeld één 

keer per maand.  

Kijk voor meer informatie op: www.viewoncash.nl 

Tips: 

 Begin klein. Ziet u er erg tegen op? Begin dan per 1 januari 2010. Het is 

eenvoudig om van twee maanden alle bij te werken en u kunt altijd op een later 

moment de uitgaven voor 2009 nog doen! 

 Bekijk het hele plaatje. Heeft uw partner ook een rekening waar veel van wordt 

betaald? U kunt meerdere bankrekeningen in één ViewOnCash-account 

verwerken. Zo krijgt u een realistischer beeld en ziet u meteen of u niet 

ongemerkt dubbel voor dingen betaalt.  

 Stel haalbare budgetten in. Als u wilt besparen kunt u een budget vaststellen 

dat lager ligt dan uw gemiddelde. Maar houd het haalbaar voor uzelf. Geeft u 

gemiddeld € 500,- per maand uit aan boodschappen en wilt u besparen? Stelt u 

het budget dan eerst bij naar bijvoorbeeld € 450,- en maak er niet direct € 300,- 

van. De kans is dan groter dat u er in slaagt om binnen uw budget te blijven. Zo 

houdt u uw besparingen langer vol. 

 Doe het samen. Voert u een gezamenlijk huishouden, maak dan ook samen 

afspraken. Bekijk samen uw financiële situatie. Zo kunt u samen beter 

beslissingen maken.  

 Ga pinnen. Contant geld is zo uitgegeven. Dat maakt het wel moeilijker om de 

uitgaven in beeld te krijgen. U denkt er niet altijd aan om op te schrijven waar u 

welk bedrag contant heeft afgerekend. Het is veel makkelijker een pintransactie  

http://www.viewoncash.nl/

