
1. Inleiding In.Kas  
Iedereen heeft te maken met een financiële administratie en veel mensen 
kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Voor een frisse blik op je 
geld. Meer overzicht en inzicht in je financiële huishoudboekje. Met deze 
motivatie bieden wij kerken en organisaties de cursus In.Kas aan, middels een 

starterspakket. Wij delen onze ervaringen graag, zodat op meer plekken mensen 
elkaar gaan ondersteunen in de dagelijkse geldzaken.  

In.Kas is succesvol en van veel waarde gebleken voor de deelnemers - en soms net zo sterk voor 
de (vrijwillige) begeleidende deelnemers zelf. Een van de deelnemers gaf aan het eind van de 
cursus aan: ‘Ik had het nooit van te voren gedacht, maar ik ben geldzaken zelfs léuk gaan vinden!’  
Of de verzuchting van een ander: ‘Ik ben niet de enige die het lastig vind om mijn financiën bij te 
houden.’  

Het onderscheidende van In.Kas is dat wij ondersteuning aanbieden in groepsverband. Er is 
individuele ondersteuning mogelijk, maar dit is niet de basis van In.Kas. Juist de uitwisseling en 
interactie onderling die in de cursusgroep plaatsvindt, biedt (h)erkenning en extra 
motivatie. Het versterkt het feit dat hoewel iedereen zijn persoonlijke financiële 
administratie moet organiseren, je er niet alleen voor staat.  

 2. Starterspakket 
In het starterspakket is aanwezig:  
- Het lesboek met 10 lessen waarin 10 onderwerpen behandeld worden. 
Inclusief tabbladen en een kasboek voor de deelnemers. 
- Het handboek waarin 10 lessen worden uitgewerkt voor de begeleidende 
deelnemers. 
- Powerpoint presentaties als hulpmiddel voor de 10 lessen.  
- Training op locatie aan de partij die het starterspakket afneemt, voorafgaand aan de cursus. 
- Persoonlijke ondersteuning d.m.v. mail of telefonisch contact van max. 4 uur.  

3. Voorwaarden 
Als je met het starterspakket aan de slag wilt, vinden wij het volgende 
belangrijk: 
a) In.Kas staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond, inkomen of 
geslacht.  
b) De begeleidende deelnemers zijn betrokken, open en betrouwbaar. 

In.Kas wordt aangeboden door de begeleidende deelnemers en sámen met 
de deelnemers besproken en behandeld. De instelling is: we hebben allemaal 

een financiële administratie te onderhouden, hoe kunnen we dit het beste 
aanpakken in onze persoonlijke situatie?  
c) In de groep is veiligheid. De regels over het wel of niet delen van persoonlijke informatie zijn 
duidelijk voor iedereen. Er is respect voor elkaar en er wordt niet veroordeeld. Financiële 
administratie is een persoonlijke zaak. Een begeleidende deelnemer of mede-deelnemer kan 
tips geven, helpen en meedenken, maar de deelnemer bepaald zelf of hij/zij hier iets mee doet.  
d) Het logo van In.Kas wordt altijd gebruikt in publiciteit en communicatie. Er mogen geen 
wijzigingen worden aangebracht in het logo. Het cursusmateriaal mag niet zonder toestemming 
gewijzigd of gekopieerd worden.  
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e) Er wordt actief doorverwezen naar de website van In.Kas: www.inkas.amsterdam. 
Als een partij het starterspakket bestelt, ben je bereid om je ervaringen te delen met anderen 
die daar belangstelling voor hebben.  
f) De cursus wordt door minimaal 2 begeleidende deelnemers gegeven.  
 

4.Wat bespreken we tijdens de cursus In.Kas 
De deelnemers delen vergelijkbare financiële uitdagingen - te weinig geld, 

te hoge kosten, het ontbreken van overzicht - en herkennen elkaars 
verhalen. Tijdens de cursus In.Kas staat elke les een thema centraal. 
Dankzij het bespreken van deze thema’s nemen deelnemers de 
belangrijkste aspecten van een gezonde financiële huishouding door.  

Als rode draad loopt door de cursus het bijhouden van een kasboek voor 
de dagelijkse bestedingen. Evenals het stellen van een persoonlijk financieel 

doel. In.Kas gaat om de ontwikkeling van gezond financieel gedrag. Daarvoor is 
het formuleren van persoonlijke doelen van groot belang. Deze doelen worden bij de 
eerste les geformuleerd en kunnen tijdens iedere daaropvolgende les worden 
bijgesteld.  

De lessen bestaan uit de volgende onderwerpen:  
 1.   Van dromen naar doelen       
 2.   Post op orde         
 3.   Blik op budget         
 4.   Gas, water & licht         
 5.   Verzekeringen         
 6.   Verleidingen, impulsen & verkooptactiek      
 7.   Telefoon, TV en internet kosten       
 8.   Onvoorziene uitgaven        
 9.   Geld en familie, vrienden & de rest van de wereld    
 10. Geldstresss… 

Output 
Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer: 
- Een overzicht van wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn en weet welk bedrag hij/zij 

iedere maand te besteden heeft aan variabele uitgaven. 
- Gecheckt of hij/zij van behulpzame voorzieningen gebruik maakt. 
- Kritisch nagekeken of en op welke manieren er bezuinigd kan worden op vaste en variabele 

uitgaven. 
- Nagedacht wat zijn/haar buffer is en weet waar hulp te krijgen is wanneer er geen buffer is en 

er onverwachte uitgaven zijn.  
- Geleerd hoe je structureel een kasboek bijhoudt en reflecteert op financiele doelen.  
 
Outcome 
Als een persoon grip krijgt op zijn geld, helpt diegene niet alleen zichzelf, maar ook zijn 
omgeving. We willen huishoudens zien veranderen en familieleden, vrienden of buren elkaar 
zien aansteken om bewust om te gaan met inkomsten en uitgaven. Grip op geld zorgt voor rust 
en duidelijkheid. Het voorkomt geldstress en een ongezond uitgavenpatroon. 
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