
Stichting

‘Een spaarkring? Ik 
dacht, dat is niks 

voor mij, ik sta altijd 
rood. Toch ben ik erin 

gestapt. Omdat je 
ook met heel kleine 
bedragen mee kunt 
doen. En nu ga ik 
kritischer met mijn 

geld om.’

Spaarkringen gaan om zoveel meer dan sparen alleen. Het gaat 
om versterking van het sociale netwerk, van het zelfvertrouwen 
van de leden en om wat ze met onderlinge steun kunnen bereiken. 
Stichting Cash2Grow gelooft in de eigen kracht van mensen en 
hecht waarde aan hun zelfregie.

‘Vaak was ik bozig: ik kan 
nóóit wat! En nu ik overzicht 

heb, denk ik vaak: ik kan 
wél wat!’

Kweekt Spaarkringen

Interesse?

Bel of mail ons!
06 - 20 294 931
info@cash2grow.nl
www.cash2grow.nl
www.facebook.com/cash2grow

Stichting

Stichting Cash2Grow kweekt 
spaarkringen voor mensen met een 
krappe beurs zodat ze financieel én 
sociaal en weerbaarder worden. We 
werken samen met gemeenten en 
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties 
om de doelgroep te bereiken. 
Daarvoor ontwikkelen we 
trainingsmateriaal, leiden 
vrijwilligers en beroepskrachten 
op tot gecertificeerde 
spaarkringbegeleiders en coachen 
hen bij het begeleiden van 
spaarkringen.

Waardoor werkt een spaarkring:

Leden spreken met elkaar af om te gaan sparen. 
Omdat niemand elkaar wil teleurstellen, houdt iedereen 
zich aan zijn woord.  

Geld uitgeven is makkelijker als het beschikbaar is. In 
de spaarkring is de toegang tot het spaargeld beperkt.

Spaarkringleden spiegelen zich aan elkaar: ‘Als 
anderen kunnen sparen, dan moet ik het ook kunnen’.

Spaarkringleden motiveren en inspireren elkaar om te 
sparen. Zij wisselen tips en ervaringen uit. 

Sparen blijft onder de aandacht. Door deel te nemen 
aan een spaarkring gaan mensen bewuster met hun 
geld om. 
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Hoe werkt een spaarkring? 
In een spaarkring sparen de leden volgens een vast 
protocol tijdens regelmatige bijeenkomsten. 

Ieder lid van de spaarkring bepaalt elke keer zelf 
hoeveel hij of zij inlegt. Als de spaarkring dat wil, 
kunnen de leden een lening uit het geldkistje 
aanvragen. 

Aan het eind van de spaarperiode, van ongeveer een 
jaar, krijgen de leden hun spaargeld weer terug. 

Wat is een spaarkring?
Een spaarkring is een zelfhulpgroep die na een opstartperiode 
van training en coaching jarenlang zelfstandig functioneert.

Vijf tot twaalf deelnemers komen regelmatig bijeen en sparen 
samen. Ze maken zelf afspraken, organiseren een reglement 
en verdelen de taken.

Binnen korte tijd groeit er vertrouwen tussen de deelnemers. 
De spaarkringleden blijven er graag mee doorgaan, omdat het 
zo gezellig is en omdat zij er zoveel van leren.

Dat is de kracht van samen sparen!

Voor wie is een spaarkring?
De spaarkringen zijn er vooral voor mensen met een 
krappe beurs. Het maakt niet uit waar het inkomen 
vandaan komt: uitkering, leefgeld, baan, bedrijf, partner 
of kind. 

Wij werken samen met gemeenten en welzijns- en 
vrijwilligersorganisaties die de doelgroep bereiken. 
We organiseren de training en coaching van de spaar-
kringbegeleiders en leveren het werkmateriaal. 

Wat leren leden?  
De groepsleden nemen het heft in eigen handen. Ze 
maken afspraken en nemen samen beslissingen. De 
leden leren vaardigheden zoals verstandig met geld om-
gaan, een ander helpen en verantwoordelijkheid nemen. 
Om deze vaardigheden te oefenen krijgen de leden een 
werkmap met opdrachten. In deze werkmap zijn drie 
categorieën thema’s opgenomen: ‘over geld’, ‘over 
samenwerken’ en ‘over aan je dromen werken’. 

Wat levert het op? 
Deelnemers worden financieel én sociaal weerbaarder. 
Meedoen aan een spaarkring helpt leden bewuster met 
hun geld om te gaan, versterkt het sociale netwerk en 
vergroot het zelfvertrouwen. 

‘Je leert nieuwe mensen 
kennen en vertrouwen en 
je leert ook dingen die te 
maken hebben met hoe 

je leeft’.


