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Voor je ligt het eerste tijdschrift met informatie  
over geld bij Abrona.
We zijn heel blij dat dit tijdschrift gemaakt is!

Geld is handig. Het maakt het leven makkelijker.
Maar geld maakt niet gelukkig.
Je kunt er geen vrienden mee kopen.
Geld kun je maar één keer uitgeven.

Het was erg leuk en leerzaam om aan het tijdschrift mee te werken.
Het was grappig om alle foto’s te maken.
Vooral die met de vlaai.
Het interview met Jan Snijder was erg leerzaam.
Het gaf openheid hoe geld bij Abrona geregeld is.

Als je niet goed kunt omgaan met geld, vraag dan hulp.
Hulp kun je het beste aan de begeleiding of familie vragen.
Niet aan een onbekende! 
Het tijdschrift is niet bedoeld voor verandering van Abrona,  
maar verandering voor jezelf. 
Je kunt zelf leren van dit tijdschrift.
We hopen dat jullie het tijdschrift ook leuk en leerzaam vinden!

Groetjes, 
Jeffrey & Nick

Hoi allemaal,

Jeffrey woont op de  
Lange Dreef in Driebergen 
en is raadslid bij de CCA.

Nick woont in het  
Huis van Leusden en  
is raadslid bij de CCA.
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Prijsvraag
Op de voorkant van dit tijdschrift zie je Henk.

Hoeveel geld heeft Henk in  
zijn handen?
Stuur je antwoord aan geld@abrona.nl 
Je maakt kans op een leuke prijs!

In dit nummer:
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Interview over de   begroting 

Nick en Jeffrey stellen vragen aan  
Jan Snijder. 

Ik werk als manager bedrijfsvoering bij Abrona.

Ik maak ieder jaar de begroting voor heel Abrona.
Ik let erop of we genoeg geld krijgen en dat we niet 
teveel geld uitgeven. 
En dat het geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven.
Daarnaast doe ik nog heel veel andere dingen.
Bijvoorbeeld op de gebouwen van Abrona letten: 
passen deze nog bij de wensen van cliënten? Moet er  
iets verbouwd worden?
In mijn werk kijk ik wat er beter kan.
Of dat we iets kunnen veranderen om beter bij de 
wensen van cliënten en medewerkers aan te sluiten.

Een begroting is een plan over geld.

Ieder jaar maken we een begroting.
In de begroting staat hoeveel geld er binnen komt en 
hoeveel geld we kunnen uitgeven. 
We maken een verdeling waar we geld aan uit willen 
geven.

Hoi Jan, wat doe jij voor werk bij Abrona?

Wat is een begroting eigenlijk?
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Interview over de   begroting 

Jazeker! Wij maken een begroting voor héél 
Abrona.

Teamleiders maken per locatie ook een begroting.
Het is belangrijk dat de teamleider in gesprek gaat met 
cliënten, familie en medewerkers.
Op de locatie maak je met elkaar een jaarplan.
Daarin staat wat jullie belangrijk vinden voor het 
volgende jaar.
Willen jullie bijvoorbeeld leren koken of nieuwe meubels? 
Of is er extra begeleiding nodig?
De teamleider kan daar rekening mee houden in de 
begroting.

Jullie hebben allemaal een lokaal jaaroverzicht gekregen.
Daarop kun je zien wanneer er wat met jullie besproken 
moet worden.
Maar daar kun je natuurlijk ook zelf naar vragen. 
Bijvoorbeeld in de cliëntenraad.

Locaties helpen elkaar met geld. 

Waar jij woont is één van de vele locaties bij Abrona.
Soms heeft een locatie te weinig geld.
Soms heeft een locatie geld over.
Locaties kunnen elkaar helpen.

Nick en Jeffrey stellen vragen aan  
Jan Snijder. 

Is de begroting ook voor mijn locatie belangrijk?

Waarom kunnen we in de lokale begroting geen geld sparen?

5



Zo zorgen we er voor dat de zorg op alle locaties het hele 
jaar door kan gaan.
Soms blijft er toch extra geld over.
Dit stoppen we in de algemene spaarpot van Abrona.
Het is erg laat om aan het einde van het jaar pas naar het 
geld te kijken.
Het is beter om eerder in het jaar over jullie wensen te 
praten.
Soms is er genoeg geld om meteen iets te regelen.
Praat erover met jullie teamleider.

Ja, dat gebeurt gelukkig wel steeds vaker. 

De teamleiders zijn met de lokale cliëntenraden in 
gesprek geweest.
Er wordt gepraat over het jaarplan en de begroting. 
Maar dit gebeurt nog niet op alle locaties even goed.

Ja, Abrona maakt winst.

De afgelopen jaren hebben we geld overgehouden.
Het geld dat we overhouden noemen we winst.
De winst gaat in een spaarpot voor jaren dat er minder  
geld is.
Abrona is financieel gezond. 

Maakt Abrona eigenlijk winst?

Praten jullie op de locatie over de begroting?
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Dat wil zeggen dat we genoeg geld hebben om goede  
zorg en ondersteuning te bieden.
We hebben een spaarpot voor jaren met minder geld of 
onverwachte uitgaven.
Op dit moment zit er genoeg geld in de spaarpot van 
Abrona. Het geld dat over is kunnen we gebruiken voor 
extra projecten. Bijvoorbeeld een project over innovatie. 
Die gaan op zoek naar nieuwe hulpmiddelen zoals de 
robotkat, robot Tessa of de Tovertafel.

In Nederland betaal je een eigen bijdrage voor  
de zorg die je krijgt. 

Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is.
Het CAK betekent Centraal Administratie Kantoor.
De eigen bijdrage betaal je niet aan Abrona.
Abrona kan niets veranderen aan de eigen bijdrage. 

Waarom betaalt de ene cliënt een hogere eigen bijdrage dan de 
andere cliënt?

Informatie CAK:
www.hetcak.nl 
Er staan ook veelgestelde vragen 
over de eigen bijdrage. 
Of bel het CAK: 0800-0087
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En de kruimels 
wegvegen!

Wat kun je  
nog meer met 

een pasje?

Een vlaai  
snijden!

DIT IS EEN GRAPJE!

PROBEER DIT NIET ECHT!

Grapjespagina
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Woon jij bij Abrona?
Wat betaalt Abrona voor jou en wat betaal je zelf?
Dat staat in de product-definiëring. 

“Cliënten hebben recht op koekjes in de 
gemeenschappelijke huiskamer” 

Dat staat in de product-definiëring!

De product-definiëring 

Meer informatie:
•  De product-definiëring staat op www.abrona.nl/ 

ouders-verzorgers/hoe-kunnen-we-helpen/kosten-en-vergoedingen 
•  Heb je vragen? Bel telefoonnummer: 088 - 201 99 11  

of stuur een mailtje naar: geld@abrona.nl

De product-definiëring is:

✔				Voor cliënten die bij Abrona  
wonen met een Wlz indicatie  
(Wet langdurige zorg) met de 
financiering Zorg in Natura (ZiN)

✔			Voor cliënten met een Wlz  
indicatie, die zelf een woning/
appartement huren (soms via 
Abrona) met de financiering  
Volledig Pakket Thuis (VPT) 

In Nederland hebben mensen recht op zorg of ondersteuning.
Het CIZ beslist op hoeveel zorg of ondersteuning je recht heb.
Het CIZ betekent het Centrum Indicatiestelling Zorg.
Abrona krijgt geld om zorg en ondersteuning te geven.

Abrona betaalt met het geld alle zorg en  
ondersteuning die nodig is.
Alle persoonlijke dingen betaal je zelf.
Zoals de kapper of nieuwe kleding. 

Abrona biedt ook extra diensten.
Zoals het verzorgen van de was.
Hiervoor betaal je een eigen bijdrage.
Je kiest zelf of je extra diensten wilt.
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Afspraken over geld

Hier kun je jouw afspraken over geld opschrijven.
 
Wie beheert jouw geld?

Dat kan ik prima zelf!
Mijn familie
Mijn bewindvoerder
Iemand anders: 

 

Ik heb afspraken over geld gemaakt:
Schrijf hier jouw afspraken over geld.
Of misschien zijn er nog geen afspraken, maar vind je dit wel fijn?
Schrijf hier de afspraken die je wilt maken.

 
Ik wil nog graag over geld leren:
Bijvoorbeeld leren pinnen of sparen?
Of heb je vragen over geld?
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Afspraken over geld

De begeleiding kan me ondersteunen bij:
Bijvoorbeeld om goede afspraken te maken.

Krijg jij zakgeld?
Wat wil je met het zakgeld doen?
Bijvoorbeeld sparen? Of wekelijks uitgeven?
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Stappenplan: hoe   kun je geld pinnen?

Let goed op of er niemand mee 
kan kijken bij het pinnen.

We leggen je in dit stappenplan 
uit hoe je contant geld kunt 
pinnen.

1

2

Stop je pinpas in de geldautomaat.

Let op dat je de pinpas goed om 
in de geldautomaat stopt. 
Op de geldautomaat zie je een 
plaatje met een voorbeeld.

Op het scherm staat wat je moet doen: 
Toets je pincode in en druk op OK.
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Stappenplan: hoe   kun je geld pinnen?

Op het scherm kun je kiezen hoeveel 
geld je wilt pinnen. 
Er is vaak een minimaal bedrag. 
Dat betekent dat je niet minder geld kunt 
pinnen.
Je kunt niet meer geld pinnen dan er op 
je rekening staat.

Pak het geld uit de geldautomaat.

Vergeet niet je pinpas uit de 
geldautomaat te halen!

 

Het is handig om een bonnetje te vragen.
Met het bonnetje heb je een bewijs van je 
opdracht.

Wil je stoppen? 
Druk op de rode STOP knop.

3

4

5

Heb je een fout gemaakt?
Druk op de gele CORR. knop.
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Puzzelpagina

Puzzel
Op de foto’s zie je voorwerpen die met geld te maken hebben.
Vul de woorden in de vakjes in.
De letters in de oranje hokjes vormen de oplossing.

Kleurplaat

Oplossing:

Oplossing: betalen
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Wie beslist?

'Wie beslist?' is een boekje over besluiten nemen.  
Handig, want je hebt elke dag te maken met beslissingen.
Ook over geld.

Ingewikkeld
Sommige besluiten neem je zelf, 
andere beslissingen neem je samen. 
Soms is het zo ingewikkeld dat 
anderen voor jou beslissen. Het 
boekje en de film kunnen je helpen 
om te kijken naar besluiten die jij wilt 
nemen. Over grote en over kleine 
dingen in jouw leven.

Boek en film
Het boek 'Wie beslist?' is gemaakt 
door Raad op Maat en Abrona.
Het boek kun je gratis ophalen bij de 
afdeling medezeggenschap. 

Bij het boekje hoort ook de film 'Wie 
beslist?'. Die kun je gratis bekijken op 
de website van Raad op Maat.
Voor begeleiders is een apart boekje 
gemaakt.

Boek bestellen?
Afdeling medezeggenschap  
cliënten Abrona.

Film kijken?
www.raadopmaat.org
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Verhaal over sparen 

Sparen? Piet had nog nooit van sparen gehoord.
Piet werd verteld dat hij zakgeld kon bewaren.
Piet wilde wel wat zakgeld overhouden.
Daarmee kan hij wekelijks toch iets kleins kopen.
Het zakgeld dat overblijft bewaart hij in een spaarpot.
Een spaarpot is een pot waar je geld in kunt bewaren.
Piet heeft een spaarpot in de vorm van een varken.
Die vond hij mooi!

Dit verhaal gaat over Piet.
Piet krijgt iedere week zakgeld.
Hij mag dit zelf uitgeven.
Piet gaat naar de winkel en koopt iets leuks van zijn zakgeld.
Een plant of een boek. Soms iets anders.

Piet wil graag een nieuwe stoel kopen.
Zo’n grote stoel waar je lekker lui in kunt zitten.
Die stoel kost veel geld, zoveel geld heeft Piet niet.
Piet vroeg om meer zakgeld, maar kreeg dit niet.
Hij kon beter gaan sparen!
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Piet heeft geleerd dat hij grote dingen kan kopen door te sparen.
Er staat een nieuwe spaarpot in Piet’s kamer.
Naast zijn luie stoel.
Vanuit die stoel rammelt Piet soms met de spaarpot.
Dan hoort hij of er al veel geld in zit.
Piet weet nog niet waarvoor hij spaart.
Maar dat geeft niet, hij ziet vast wel iets moois!

Verhaal over sparen 

Iedere week ging er een beetje 
zakgeld in de spaarpot.
De spaarpot werd steeds voller 
en zwaarder.

Piet vond het sparen lang duren.
Met een hamer sloeg hij het spaarvarken stuk.

Hij telde al het geld…
en had net genoeg voor de stoel!

Met dank aan Verhoeve, partner in finance.
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Hier vind je allemaal handige websites en apps die je kunnen 
helpen met geld.

www.abronanet.nl
Eenvoudige website met informatie  
van Abrona.

www.steffie.nl
Steffie is een website in eenvoudige 
taal. Steffie geeft uitleg over 
verschillende onderwerpen.  
Ook over geld.

www.snapjegeld.nl 
Op deze website leer je omgaan  
met geld.  

Websites
www.smartmetgeld.nl 
Een website met informatie en 
trainingen over geld.

www.eenvoudigbankieren.nl
Een website met uitleg over Internet 
bankieren.

e-learning.smartmetgeld.nl 
Gratis lessen die je via Internet kunt 
volgen over geld.

Apps
Goed geld
Een gratis app waarin je gemakkelijk bij kunt houden wat je uit kunt geven. 

VraagApp
Een gratis app waarin je vragen kunt stellen. Niet alleen over geld, maar bijvoorbeeld ook over het openbaar vervoer of over het koken.

Tommie (wordt nog gemaakt) 
Een gratis app waarmee je iedere dag van de week gemakkelijk bij kan houden wat je uit kan geven. 

Handige websites en apps
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Over dit tijdschrift

Jeffrey 
Ilahibaks          

Contact
Heb je vragen over geld?
Of opmerkingen of tips?
Laat het ons weten!

E-mail:  geld@abrona.nl
Telefoon: 088 - 201 99 11
Adres:   Dienstencentrum Abrona 

Sterrenberglaan 6 
3712 XA Huis ter Heide

Wie hebben er meegewerkt 
aan dit tijdschrift?

Dit tijdschift is mede mogelijk  
gemaakt door Verhoeve.

Met dank aan:
Vrienden van Abrona
Stichting Tof! Communicatie
Cornershop Soesterberg

Drukwerk: Propress

© Abrona 2019. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, 
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke 
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Nick 
Vermeulen                 

Henk 
Dekker                 

Jan 
Snijder          

Angela 
Jütte           

Desiree 
Hoogstraten     

Quirine 
Dijkman        

Miriam 
Scherrenberg

Monique 
Könings 

Suzanne  
Veenhof  

Mijncamera&ik

Mariëtte  
Boomgaard 

Ocelot Ontwerp

 Femke  
Stiekema
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Omgaan met geld
Geld uitgeven of gewoon blijven sparen. 
keuzes die je eigenlijk elke dag moet maken. 
Wat ieder mens dan ook blijft ervaren, 
omgaan met geld hoort bij belangrijke zaken. 

Je verdient geld door te gaan werken, 
om je huur en andere lasten te betalen. 
Maar ook zal je de arbeidsmarkt doen versterken, 
en thuis heb je weer een boel leuke verhalen. 

Ook kan je leuke dingen met geld gaan doen, 
vakanties, dagjes uit of gewoon chillen op terras. 
Ja, dan wil iedereen toch wel een miljoen, 
maar heb je dan ook een grens met je pinpas? 

Omgaan met geld om te kunnen sparen, 
in het hier en nu dan je wel al je vaste lasten. 
Maar denkend aan de toekomst voor later, 
om in je huis te kunnen ontvangen een boel gasten! 

Omgaan met geld dat kan soms een kunst zijn, 
maar wel een blijvend iets voor heel je leven. 
Soms misschien wat rekensommetjes in je brein, 
en het maken van keuzes, want wat wil je waaraan uitgeven?!

Geschreven door: Miriam Scherrenberg 


