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“Wat een heerlijke tips in dit boek! Geld is nog steeds zo’n taboe in het 
calvinistische Nederland. Soms lijkt het of we opzettelijk willen lijden in plaats 

van onszelf de overvloed gunnen voor het leven dat we echt willen leiden. 
Stiekem schamen we ons voor het willen verdienen van veel geld. Want ja, wat 

zullen anderen ervan denken als je je hierover uitspreekt?
Geld en met name geldpijn heeft mij jaren achtervolgd. Als marketing- 

manager verdiende ik heel goed, maar het geld vloog meteen de deur weer uit. 
Ik maakte behoorlijk wat schulden door veel te veel uit te geven vanuit denken 

in schaarste. Dit bleef mij achtervolgen tijdens mijn ondernemerschap.
Hoe ik er ooit uitgekomen ben? Dat heeft te maken met een van de 

interessante zaken waarover Jeanet schrijft in haar boek: creëer je eigen luxe 
(CJEL) / bring your own luxury (BYOL). Het waarderen van wat je al hebt, de 

kleine (betaalbare) luxe die er is. Jeanet vraagt terecht: ‘’Hoe breng jij luxe in je 
leven? Hoe breng jij luxe in je bedrijf?’’

Dit boek staat vol met heerlijke oefeningen hoe je meer liefde voor geld kan 
voelen, hoe je meer geld kan aantrekken en hoe jij jezelf meer en meer gaat 

waarderen. Echt geld is een spiegel, ik weet het uit eigen ervaring. Hoe je 
huidige geldsituatie is, is een volledige reflectie van de manier waarop je denkt. 

En hoe mooi is het dat je juist volledige invloed hebt op de manier waarop je 
denkt. En zo direct als ze is, geeft ze ook toe: Geld maakt gelukkig!”

drs. Petra Iuliano MM, Business Strateeg en Verdienmodellen Expert
Network Of Purpose

www.networkofpurpose.nl

“Experttips voor een Doorbraak in je Money Mindset is een praktische 
handleiding om inzicht over en vooral in je money mindset te krijgen. Een 
must-read voor elke ondernemer! Vanuit de juiste mindset meer financiële 

vrijheid ontdekken, wat dit dan ook voor jou betekent. Helder geschreven en 
waardevolle opdrachten om over na te denken. Een absolute aanrader.”

Janet van Spil, Virtual Assistent & Focusmanager
www. vajanet.nl

“Met haar no-nonsense stijl geeft Jeanet Bathoorn alle ondernemers een 
sneltrein naar vrijheid en financiële welvaart door dit praktische boek vol tips 

en expertadviezen. Een echte aanrader!” 
Lisa Eunice Peek - Expert on Women, Wealth & Impact

www.lisapeek.com

“Er is een groot disbalans tussen graag meer willen verdienen en het 
manifesteren ervan; de sleutel hiervan is te vinden in de mindset. Wat fijn dus 

dat Jeanet met haar herkenbare praktische no-nonsense stijl een boek hierover 
heeft geschreven met een overvloed aan tips en bewustwordingsoefeningen 

die je relatie met geld, jezelf en het leven verbeteren.”
Sandra Derksen, Bloeiende Praktijk® Business Coach

www. bloeiendepraktijk.nl

“Lees dit boek niet! Het laat je namelijk vervelende dingen zien. Je ontdekt 
misschien wel dat jij nog als een peuter denkt over geld. Of dat je met jouw 
mindset structureel schaarste aantrekt. Of je gaat je eigen transformerende 
geld-mantra ontwikkelen, waardoor je geld opeens wel leuk en interessant 

gaat vinden. Brrr… daar moet je toch niet aan denken? Lees dit boek maar niet 
en blijf de rest van je leven mopperen dat je te weinig geld hebt.” 

Dr. ir. Ellen de Lange-Ros, auteur, business coach & oprichter  
Zacht Werken

www.zachtwerken.nl 

“Je kunt dit boek lezen en in de kast zetten, maar de truc is om de tips van 
Jeanet te gebruiken als actiepunten. Dus begin vandaag nog. Zelfs al 

onderneem je actie op een enkele tip in dit boek; het zal je leven rijker maken!”
Meike van Zandvoort 

www.rijkerleven.nl

“Je kijk op de inkomsten in je leven kan een blokkade zijn om je passie echt te 
leven. Dit boek is zeker een aanrader om in de vorm van archtypes een beeld 
over jezelf te geven, kwartjes laten vallen en oplossingen te zien waar je nog 

niet bij stil had gestaan”. 
Ingrid Huskens
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Voorwoord

Het boek dat je nu in handen hebt, komt uit de Experttips boekenserie, 
speciaal voor ondernemers. Met in elk boek 50 praktische tips, plus een 
unieke methode of stappenplan. 

Wil je meer verdienen door een betere money mindset? Lees dan vooral 
dit boek! Jeanet heeft 50 praktische tips voor je geschreven, die jou helpen 
om een betere relatie met geld te krijgen. Met de door haar ontwikkelde 
FORTUNA-methode ga je stapsgewijs aan de slag, om een doorbraak te 
realiseren in jouw money mindset.

Wil je als ondernemer ook op andere gebieden van het ondernemerschap 
aan de slag? Kijk dan eens welke boeken nog meer verschenen zijn in deze 
serie. Op www.experttips.nl vind je een overzicht van alle beschikbare 
Experttips boeken. Stuk voor stuk staan ze vol met tips die je meteen kunt 
toepassen in jouw bedrijf. 

Wil je zelf een Experttips boek uitgeven? Neem dan gerust contact met me 
op via info@expertboek.nl zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Ik wens je heel veel leesplezier met dit boek. Veel succes met jouw doorbraak 
in je money mindset. Met de tips uit dit boek gaat dat ongetwijfeld lukken!

Hartelijke groet,

Daisy Goddijn
Uitgever Experttips boekenserie
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Inleiding

Dit boek is ontstaan na jaren ondernemerschap. In die jaren ontdekte ik van 
alles. Ik ben begonnen als interimmer, uren ruilen voor geld. Prima om mee 
te beginnen, maar de opdrachtgever bepaalde mijn agenda en de locatie 
waar ik moest werken. 

2005 Interimmanager
2008 Workshops LinkedIn en Twitter
2011 Eerste boek Get Social
2011 Presentaties en Incompanytrainingen
2012 Tweede Boek Get Social in Business
2013 Groepsprogramma Social Media
2013 Eerste online training over LinkedIn klaar
2014 Derde boek (e-book) Ontdek Snel: Pinterest
2015 Vierde boek Marketing Handboek voor een Succesvolle Praktijk
2016 Groepsprogramma VrijheidsOndernemers
2016 Vijfde Boek 50 Verdienmodellen
2018 Zesde Boek Experttips voor een doorbraak in je money mindset

In de loop van de jaren heb ik mij verdiept in:
• de kracht van Social Media voor je bedrijf
• verdienmodellen
• online verkopen en online marketing
• mindset voor succes

En nu is het tijd voor het aanpakken van jouw money mindset. Als je klanten 
en opdrachten krijgen en het eerste deel van je bedrijf eenmaal lopen, dan 
kun je jezelf enorm saboteren als je geldmindset nog niet op het goede 
niveau zit. 

13



• Je vraagt continu te lage prijzen.
• Je trekt koopjesjagers aan.
• Je werkt te hard en verdient te weinig.
• Je laat de wens van de klant altijd voorgaan.
• Je vakantie schiet erbij in als er ineens een deadline van een klant komt.

Echt gaan staan voor wat je waard bent, is een klus, een werkwoord. Je zult in 
dit boek ook veel verwijzingen vinden naar andere boeken. Er wordt enorm 
veel geschreven over mindset, succes, doorzettingsvermogen en winnen. 
Dat is natuurlijk geweldig. Maar als je diep vanbinnen nog niet comfortabel 
bent met geld, als het niet congruent is, dan kun je boeken lezen wat je wilt, 
maar de echte doorbraak komt dan niet. 

Daarom gaat het in dit boek alleen maar over geld. 

Trekt het je aan? Lees dan verder.
Schrikt het je af? Lees dan zeker verder. 

Dit boek brengt jou 50 tips, gegroepeerd in de FORTUNA-methode. 

Jeanet Bathoorn
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De FORTUNA-methode

Fortuna is afgeleid van Vrouwe Fortuna. In de Griekse mythologie staat de 
godin Fortuna voor geluk en voorspoed. Zij wordt vaak afgebeeld met een 
zonnerad in haar handen, dat kennen wij tegenwoordig als het Rad van 
Fortuin. Het woord fortuin is afgeleid van Fortuna. 

Geld in je leven toelaten, is ook geluk. En soms draai jij zelf aan het rad. 
Met deze 50 tips voor een doorbraak in je money mindset wordt jouw rad 
gevuld met alleen maar ‘gelukt’-uitkomsten. Je weet dat je zelf kunt werken 
aan geld en het naar je toe kunt laten komen. 

FORTUNA staat voor

Falen door je mindset 
Overvloed van geld voelen
Rijkdom naar je toe laten komen
Talent ontwikkelen en omtoveren in geld
Uitgaven en de uitstroom van geld beheersen 
Nieuwe money mindset eigen maken
Archetypes leren kennen en herkennen 

Bezig zijn met je money mindset kost je tijd en inspanning. Je leert je 
jarenlange overtuigingen los te laten, nadat je ze eerst bewust hebt 
beschreven en hebt besloten dat die geldovertuigingen niet langer van 
dienst zijn.

Het bezig zijn met dit boek en met dit onderwerp GELD werpt veel discussie 
op. Zowel met andere ondernemers, alsook met mijn directe omgeving en 
familie. 
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Falen door je mindset 
Als jij jezelf toestaat om klein te blijven denken, in schaarste te opereren en 
er maar van uit blijft gaan dat geld niet voor jou is weggelegd, dan ben ik 
bang dat je gelijk hebt. De uitspraak van Henry Ford blijft geldig: ‘Whether 
you think you can, or you think you can’t – you’re right.’

Jouw gedachten bepalen je acties. Zonder acties komt er geen resultaat. En 
ja, ik weet wel dat ik het zo simpel opschrijf dat je er bijna boos van wordt. 
‘Als het zo gemakkelijk was, dan had ik het toch wel gedaan.’ Nou, beste 
ondernemer: zo gemakkelijk is het! 

Verander je denkpatronen en je verandert je leven; ook en zeker over geld. 
Nou is ons denkpatroon over geld een hardnekkige. We krijgen over geld 
al vanaf onze vroegste jeugd boodschappen mee. Onze cultuur staat vol 
met uitspraken over geld. Nederlanders zijn gierig. We leggen de nadruk op 
sparen. Niet boven je stand leven. En we moeten al helemaal niets hebben 
van die Amerikanen met hun creditcards. 

Maak je geen zorgen. In dit boek staan genoeg praktische tips om aan de 
slag te gaan. Zoek eventueel een collega-ondernemer om dit onderwerp 
samen te bespreken. Als ondernemer is geld een onderwerp waar je het 
over hebt. 

Overvloed van geld voelen
Ik heb geen idee of je het kunt, maar probeer je geld eens voor te stellen als 
wat het is. Een muntje, een papier. Het is nagenoeg niks, het betekent van 
zichzelf niks. Het fysieke product ‘geld’ is nagenoeg waardeloos. De waarde 
van papiergeld is gebaseerd op vertrouwen. Daarom heet het ook fiduciair 
geld. Je hebt er fiducie in, vertrouwen, dat het zijn waarde behoudt. En één 
ding weet ik heel zeker: er is genoeg geld voor de hele wereld. De manier 
waarop wij het verdelen, is discutabel, maar er is genoeg geld. De meeste 
mensen komen opdagen met een theelepel om iets uit de stroom geld te 
halen. Stel je nou toch eens voor dat je met een schepnet aankomt, of met 
een hele bulldozer? 
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‘Mama, ik vind het niet leuk als je zoveel met geld bezig bent. Heb je dan nog 
wel tijd voor ons?’
Of:
‘Waarom ben je zo met geld bezig? Dat komt zo hebberig over.’
Of:
‘Geld is helemaal niet belangrijk, als ik maar NET GENOEG heb.’

Bij die opmerking gooide ik mijn armen in de lucht en riep ik heel hard: 
‘Overvloed, waarom zou je er niet meer van willen hebben?’

En dan komen de overtuigingen:
‘Mensen met veel geld deugen niet.’
‘Veel geld hebben, betekent dat je je verveelt.’
‘Wat moet je met al dat geld.’

En ook: als ik een miljoen zou hebben, zou ik wel weten wat ik ermee zou 
doen. Vanuit mijn positie en denkpatroon weet ik ook dat het bij die ander 
bij een droom blijft, een utopie. De kans dat de ander de Staatsloterij wint, 
is nogal klein. Erg klein. En zelf werken aan het vergroten van hun kapitaal 
of vermogen is er niet bij. Het huis blijft gehuurd (zoef …. daar gaat je geld), 
er wordt eindeloos veel geld uitgegeven aan huisdieren (en geloof me, 
dat zijn bodemloze putten als het om geld gaat) en maandelijks wordt er 
meegespeeld in de loterijen. Uit een belangrijk artikel van De Correspondent 
leerde ik dat armoede je denkvermogen aantast, je bandbreedte wordt 
verminderd. Financiële educatie is noodzakelijk, alsook hands-on hulp bij 
mensen die armoede ervaren. 

Dit boek is geen snel-rijk-zelfhulpboek. Dit boek is voor die ondernemer die 
al klanten heeft, maar steeds tegen een plafond aankijkt. Die ondernemer 
die een doorbraak zoekt in het denken over geld. 

Wij gaan uit van de FORTUNA-methode. De volgende stappen zijn hierbij 
nodig.
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Kun jij de algemene overvloed van geld zien? Plekken op aarde waar mensen 
leven waar geld in overvloed is? IJsbanen in de woestijn, 3 auto’s per gezin. 

Rijkdom naar je toe laten komen
Kun jij geld naar je toe laten komen? Geef jij de wereld een duidelijk 
aanbod? Kun je goede prijzen vragen voor jouw producten en diensten? 
Rijkdom naar je toe laten komen, is geen passief proces. Geld naar je toe 
laten komen, is een proces, een pad waarop je verschillende uitdagingen 
tegenkomt. Je zult er verbaasd van staan hoeveel mensen geld afstoten, 
niet willen aantrekken, vies vinden en simpelweg niet of nauwelijks geld in 
hun systeem hebben. Bij mensen die geld hardnekkig afstoten, blijkt een 
vorm van cognitieve dissonantie op te treden. Zij zullen er alles aan doen 
om hun mening over geld en over mensen die geld hebben te staven. 
Andere opvattingen gaan er simpelweg niet in. 

Als je meer geld wilt, besluit je ook om geld in je leven toe te laten. Rijkdom 
is voor jou ook mogelijk.

Talent ontwikkelen en omtoveren in geld
Waar ben jij écht goed in? Waar zit jouw buitengewone talent? Het kan heel 
goed zijn dat daar ook je beste verdiensten zitten. Confucius zei het eeuwen 
geleden al:

‘Geef me werk wat bij me past 
en ik hoef nooit meer te werken.’

 
Als jij echt werkt in waar je supergoed in bent, dan blink je uit, dan heb je lol, 
dan voelt werk nooit meer als een strijd. Dan sta je in je kracht, om het maar 
21e-eeuws uit te drukken. 

Het voert te lang om uitgebreid op de oorzaken van een burn-out in te gaan, 
maar ik ben ervan overtuigd dat een van de oorzaken van overspannenheid 
is dat jij niet floreert in het werk dat je doet en het gebrek aan autonomie 
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dat je ervaart. Ik voel de uren die ik werk vaak niet als werk. Ik geniet van het 
online contact met mensen, van het schrijven, van het knutselen aan mijn 
website, van het bedenken van nieuwe producten. Ik voel de verveling en 
de spanning toenemen als ik bijvoorbeeld bezig ga met de bonnetjes en de 
boekhouding. Dat is een van de eerste zaken die ik gedelegeerd heb. Zoek 
jouw talent en maak daar een verdienmodel van. 

Uitgaven en de uitstroom van geld beheersen 
Leer van je getallen houden, dat heb ik allerlei financieel experts horen 
zeggen. Weet wat er in komt, maar weet nog veel beter wat eruit gaat. Bezig 
zijn met geld heeft in onze maatschappij een negatieve connotatie. ‘Hij zit 
op zijn geld’, hij is gierig. Daar houden we niet van. Maar ‘hij geeft geld uit 
als water’, hij spendeert als een idioot. Daar houden we ook niet van. Zeker 
niet als het om statusverhogende zaken gaat. Geld is onopvallend in onze 
maatschappij. De een heeft het wel wat beter dan de ander, maar te veel 
verschil hebben we liever niet. 

Maar goed, vanaf vandaag is het tijd om je inkomsten, maar zeker je uitgaven 
in de gaten te houden. Zelf houd ik eens per jaar een dag met mijn virtual 
assistent om alle lopende contracten en softwareabonnementen door te 
nemen. Door gericht op te zeggen, bespaar ik dit jaar zeker een slordige  
€ 2.500,-. 

Bij elke uitgave vraag ik me tegenwoordig af: heb ik dat echt nodig?, en: heb 
ik dat NU nodig? Als investeringen in software mij tijd kunnen besparen, 
dan ben ik makkelijk. Vaak schaf ik die software aan, omdat tijd belangrijker 
is dan geld. 

Geld uitgeven is geen hobby. Je geld ruilen voor diensten of trainingen of 
software die je als ondernemer niet echt nodig hebt, is slecht gebruik van 
je geld. Leren plannen hoe jij je geld uitgeeft, is een succesfactor. Schrijf 
op een kaartje wat je overweegt te kopen. Kijk dan een dag later weer 
naar dat kaartje. Heb je het echt nodig? Waarschijnlijk niet meer. Heb je 
na 2 of 3 dagen nog steeds het gevoel dat je het wilt hebben, dan is het 
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geen impulsaankoop en heb je het misschien wel nodig. Ga geld sparen en 
overhouden voor grotere zaken die je echt wilt. 

Nu jij: waar lek jij geld? Waar gaat het je bedrijf uit zonder dat je het doorhebt 
of zonder dat het nut heeft?

Nieuwe money mindset eigen maken
Tja, daar gaat dit hele boek over. Het je eigen maken van een nieuwe 
geldmindset. 

Er zijn 7 stappen nodig om je mindset te veranderen:
1. Erkennen dat je een geldmindset hebt.
2. Je bewust worden van de beperking van deze geldmindset.
3. Actief besluiten dat deze mindset verandering behoeft.
4. Dagelijks werken aan de verandering in je mindset.
5. Hulp zoeken en je omringen met mensen met de gewenste mindset.
6. Jezelf mild blijven herinneren dat er dagelijks actie nodig is.
7. Jezelf voorbereiden op volgende mindsetblokkades.

Mijn vraag aan jou is: ben jij klaar voor een verandering in je mindset? 

Archetypes leren kennen en herkennen 
Om het af te toppen, duiken we samen in de geldarchetypes. Een 
archetype is een soort blauwdruk uit het collectief onderbewuste, die 
al naar gelang tijd, plaats en cultuur verschillend wordt ingevuld en toch 
steeds herkenbaar blijft. Een archetype toont jouw krachtpatroon rondom 
verhalen, overtuigingen, motivatie, angsten, moed en hoop. Een archetype 
bevat de sleutel tot wie je echt bent. 
 
We gaan 8 archetypes rondom geld bespreken. Ik denk dat als jij je archetype 
top-3 kent, je betere beslissingen kunt nemen voor je bedrijf. Je weet welk 
archetype je wanneer ondersteunt. 

Archetypes zijn een afspiegeling van de werkelijkheid. Ze zijn niet de 
waarheid. Ze geven richting, maar jij bent de baas.

In dit boek vind je verschillende niveaus van blokkades en manieren om 
deze aan te pakken. De vraag is: wil je dit al?

Ik wens je veel voorspoed.

Gratis meteen toepasbare geld-oefeningen

Voor jouw eerste stap in het oprekken van je geldmindset heb ik 3 
waardevolle geld-oefeningen voor je uitgeschreven. Per oefening ben 

je circa 4 minuten bezig. Geen ellenlange boeken invullen, niet dagelijks 
bijhouden wat je uitgeeft en wat er binnenkomt. Maar praktisch en snel. 

Ga naar 

http://jeanetbathoorn.nl/geldoefeningen 

om stappen te maken en deze 3 oefeningen uit te voeren. 

Deze oefeningen horen bij dit boek en worden je kosteloos aangeboden.
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Tips

Falen door je mindset
Je kunt je niet letterlijk rijk denken, maar de kracht van je gedachten is enorm. 
Ook als het om geld gaat. Deze tips zijn opgeschreven om je bewust te laten 
worden van je eigen denkpatronen. Je leert in deze stap ook hoe je ze moet 
ombuigen naar ondersteunende gedachtes.

Tip 1 

Accepteer dat je een money mindset hebt

We hebben allemaal een money mindset. Natuurlijk, dat klinkt ook logisch. 
We hebben echter niet allemaal een helpende money mindset. Als je 
geldmindset je in de weg zit bij jouw groei als ondernemer, dan spreken we 
van money blocks, geldblokkades. 

Stel jezelf eens voor dat je echt nadenkt, bewust nadenkt, over je 
geldmindset. Wat denk je dan? 
Denk je bijvoorbeeld:
• Het geld groeit me niet op de rug.
• Je moet sparen voor later.
• Geld moet rollen, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren.

Van die stemmetjes en overtuigingen die je van je ouders meekreeg en zij 
weer van hun ouders. 
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1 Om echt aan je geldblokkades te werken, moet je een aantal dingen 
begrijpen. En nou even doorlezen, zonder meteen te denken dat ik zweverig 
word.

Je moet je ervan bewust worden dat jouw onderbewuste je stuurt in je 
wensen. Als jij denkt dat er overal te weinig van is, dan ervaar je dat ook zo. 
Daarom is iedereen op dit moment ook zo lyrisch over The Law of Attraction. 

Als je naar deze wet van aantrekking kijkt, vraag jezelf dan eens af of je deze 
kunt begrijpen en toepassen. 

De wet van aantrekking gaat ervan uit dat wat je denkt of wenst ook naar 
je toekomt. Je gedachten zijn enorm sterk. Als je negatieve gedachten 
uitzendt, krijg je ook dat wat je denkt. Als je andersom denkt, positief dus, 
krijg je positieve dingen terug. 

De volgende voorbeelden herken je vast. 

Daphne komt binnen bij een netwerkbijeenkomst. Haar gedachten zijn als 
volgt: wat doe ik hier eigenlijk? Heb ik wel de juiste kleding? Ik voel me te 
dik. Wat een grote groep, die zijn vast niet in mij geïnteresseerd. 
Wat gebeurt er vervolgens in haar gedrag? Ze stapt nergens op af, straalt 
niet uit dat ze openstaat voor een gesprek en ze doet wellicht verlegen of 
schichtig aan. En ze krijgt gelijk. Er komen geen waardevolle contacten uit 
deze bijeenkomst. Energie verspild. 

Nu gaat Daniëlle naar een bijeenkomst. Zij denkt: ik ben zo benieuwd 
wie ik tegenkom vandaag. Wat een leuke sfeer hangt er al. Hé, daar wordt 
gelachen, daar ga ik eens bij staan. Fijn dat ik mijn mooie zwarte jurkje weer 
aankan. 
Zij heeft de intentie om een fijne avond te hebben, maakt zich niet druk 
om de stemmetjes in haar hoofd (als die er al zijn) en zij trekt mensen aan 
die met haar willen praten. Ze hebben plezier en kunnen wellicht een 
werkrelatie opbouwen. 
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Dat is eigenlijk de basis van de wet van aantrekking. Jij krijgt wat je uitzendt. 

Laat dat even diep tot je doordringen. 

Denk jij in schaarste? Dan krijg je schaarste.
Denk je in vertrouwen? Dan krijg je vertrouwen. 
Denk je in overvloed? Dan is er overvloed. 

Positieve, succesvolle mensen trekken positieve en succesvolle mensen aan. 
Ze groeien samen. 
Klagers trekken andere klagers aan. Samen klagen verbindt wel, maar houdt 
je klein. 

Zo simpel is het. Wij maken het veel te complex. 

Wacht eens even … Zeg ik hier nu dat als ik geloof dat er een overvloed 
aan geld en welvaart is, ik alleen maar hoef te leven en te denken vanuit die 
positie en dan komt het al naar me toe? En dat is het? Het komt er al aan? 
Correct! Tijd om dat toe te passen.

De uitspraak van Henry Ford past hier geweldig bij:

Whether you think you can or think you can’t... you’re right!

Denk jij dat je het kunt? Je money mindset herkennen en positief 
veranderen?

25
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2Tip 2 
Ontdek je eigen geldblokkades

Om je geldblokkades te overwinnen, moet je eerst duidelijk hebben welke 
blokkades je hebt. Als jij je geldblokkades onder woorden kunt brengen en 
ziet welke op jou van toepassing zijn, dan kun je ook bewerkstelligen dat die 
blokkades geen macht meer over je hebben. 

Hoe komt het dat ik niet krijg wat ik wil en dat ik niet de overvloed heb die 
ik wens? 

Wat zijn geldblokkades? 
Geld is energie. Geld is een uitwisseling voor jouw product of dienst. Jij hebt 
energie in dat product gestopt en die energie wordt beloond met geld. Dat 
hebben we zo afgesproken toen de ruilhandel te onhandig werd. 

Als je onbewuste geldblokkades hebt, dan zijn dat blokkades die jou 
tegenhouden om te krijgen wat je wilt. 
Geldblokkades die ik in de loop van de jaren heb ervaren en gezien, zijn 
deze:
• Eigenwaarde. Geld ontvangen – voel jij je oncomfortabel als je geld 

ontvangt? Dit zie ik vaak bij pleasers. Als geld energie is en jij geeft al 
je energie weg zonder aan je eigen behoeften te denken, wat is dan 
de boodschap die jij aan de kosmos stuurt? Juist! Jij zult geld voor 
anderen manifesteren omdat jij heel hard aan het werk bent om die 
ander te helpen, in zijn kracht te zetten, voluit te leven, gezonder te 
worden, enzovoort. Jij werkt ontzettend hard, bent bezig met de ander 
en aan het einde van de week ben je uitgeput en heb je te weinig 
geld terugontvangen. Dit leidt naar een gevoel van tekortschieten, 
eenzaamheid, je bedrijf op willen geven en meer ellende. 
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• Jezelf saboteren. Geld hebben – voel jij je oncomfortabel als je geld 
hebt en geef je dus alles uit? Je koopt dingen die je niet nodig hebt. Het 
maakt niet uit hoeveel geld je hebt, je geeft het met bakken uit en het is 
altijd op. Dit geeft een gevoel van onzekerheid. Je hebt geen inzicht in 
je financiën en je kunt niet sparen. Doordat je geen buffers en overzicht 
in je geld hebt, kan je bedrijf niet groeien. 

• Jezelf evalueren. Vergelijken – vergelijk jij jezelf altijd met anderen? 
Sommige mensen kunnen het niet helpen en vergelijken zichzelf 
voortdurend met andere mensen. Dit is een zichzelf bevestigend 
proces. Door je steeds te vergelijken met anderen, word je machteloos 
en ongelukkig, omdat je altijd kijkt wat de ander heeft. Het heeft een 
grote invloed op je eigenwaarde. Als je eigenwaarde laag is, heeft dat 
enorme gevolgen voor de prijzen die je vraagt en voor je financiële 
situatie. 

• Perceptie. Overtuigingen – de verhalen die jou verteld zijn over geld. 
Je ouders die zeiden: ‘Geld groeit niet op mijn rug’, of ouders die vaak 
ruzie hadden over geld of er was nooit geld om iets leuks te doen. Geld 
is schaars, geld brengt ongeluk of ruzie. Je hebt negatieve emoties over 
geld. Die emoties kunnen zijn: angst, schuldgevoel, spijt of schaamte. 
Deze emoties zijn vaak onbewust aanwezig. Ze komen pas aan het licht 
als je duidelijk met de blokkades aan het werk gaat. 

Dit zijn voorbeelden van de meest voorkomende geldblokkades.

Welke geldblokkade springt er voor jou uit en wil je meteen aan-
pakken? 
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Tip 3 
Pak je geldblokkades aan

Zoals je in tip 2 hebt gelezen, zijn de meest voorkomende geldblokaddes 
eigenwaarde, jezelf saboteren, jezelf evalueren en perceptie. 

Hoe kom jij erachter welke geldblokkades je hebt? 
1. Ging er bij jou een alarm af toen je een van bovenstaande geld- 

blokkades las? Welke was het? Schrijf exact op welke het was, welke 
stemmetjes je hoorde en waarom juist bij die geldblokkade jouw alarm 
afging? 

2. Wat kun je doen om van die geldblokkade af te komen? Schrijf 10 acties 
en/of gedachten op om die geldblokkade op te heffen.

3. Hoe gemotiveerd ben jij om van die geldblokkade af te komen op een 
schaal van 1 tot 10? Het is nu tijd voor een MOT (Moment of Truth). Als 
je ergens 5 of minder op scoort, dan is jouw motivatie om van die blok-
kade af te komen te laag. Jouw doorbraak komt dan nog niet. 

Heb je moeite om een doorbraak in je geldblokkade te realiseren? Doe dan 
de volgende oefening. En doe het meteen. 

Stel dat jouw geldblokkade ‘jezelf saboteren’ is (deze was bij mij nogal 
hardnekkig). Dan denk je wellicht als volgt:
• Onbewuste overtuiging – Geld sparen is veel te moeilijk.
• Onbewuste gedachte – Ik ben niet goed in het sparen van geld.
• Onbewust gedrag – Impulsieve aankopen: software, programma’s, 

boeken, kleding en andere zaken die je niet nodig hebt.
• Resultaten – Nooit genoeg geld hebben om alle facturen te betalen. 
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Gedragsverandering duurt minimaal 3 weken, 21 dagen. De komende 21 
dagen ga jij jouw blokkade ombuigen, door het volgende bewust te denken 
en te doen.
• Bewuste overtuiging – Geld sparen is gemakkelijk en nodig.
• Bewuste gedachte – Ik ben goed in het sparen van geld.
• Bewust gedrag – Ik open meerdere spaarrekeningen bij mijn bank en 

stort hierop vanaf vandaag elke week € 100,- (lees ook tip 29, Profit first).
• Resultaten – Mijn banksaldo groeit, ik voel me zelfverzekerder en ik 

waardeer dat het geld bij mij is en blijft. 

Schrijf nu voor jouw blokkade het volgende op:
Onbewuste overtuiging:
Onbewuste gedachte: 
Onbewust gedrag: 
Resultaten: 

Hoe ziet deze onbewuste blokkade eruit, als je hem ombuigt van onbewust 
naar bewust? Schrijf ook dit op. 
Bewuste overtuiging:
Bewuste gedachte:
Bewust gedrag:
Resultaten:

Je kunt je geldblokkades alleen oplossen als je tijd met ze doorbrengt. 
Geef ze aandacht. Stap voor stap wordt de blokkade minder zichtbaar en 
in de loop van de tijd vormt ze geen belemmering meer voor je. Als je leert 
houden van je geldblokkades komt er een moment dat je om ze moet 
lachen. ‘Heb ik dat ooit gedacht?’

Gewetensvraag: heb je de oefening volledig ingevuld?
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4 4Tip 4 
Realiseer je wat de Wet van Parkinson 
doet

De Wet van Parkinson is als volgt: Die wet vertelt ons dat wanneer mensen 
meer gaan verdienen en dus meer geld krijgen, hun uitgavenpatroon 
evenredig stijgt, of zelfs nog iets meer stijgt. Uitgaven volgen inkomsten. 
Als het goed is, verdien jij nu veel meer dan toen je nog studeerde. En toch 
heb je nog steeds geldtekort. 

Als je deze wet mag geloven, maakt het dus niet uit hoeveel je verdient. Je 
maakt het toch op. Dat is de grootste reden dat veel mensen nooit financieel 
onafhankelijk zullen worden. Ze blijven in de weer met hypotheken, grotere 
auto’s, duurdere reizen, nieuwe meubels, enzovoort. 

De Wet van Parkinson is een economische wet. Hij gaat ook op voor 
beschikbare ruimte. Als je een groter huis hebt, staat het ook vol. Bij 
bedrijven: als je weinig om handen hebt, doe je heel lang over één taak. 
Volgens mij is het een Joods gezegde: als jij wilt dat iets gedaan wordt, 
vraag het dan aan de drukste persoon in je omgeving. 

Terug naar het geld
Waarom doen mensen dat? Hun uitgaven laten groeien met hun inkomsten? 
Als kind krijgen we geld van onze ouders. Dat spenderen we vaak aan leuke 
dingen, snoep of tijdschriften. Geld hebben, wordt geassocieerd met plezier 
of iets lekkers. Ik herinner me nog heel goed de enorme kick als ik een nieuw 
singletje kon kopen. 
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Als volwassene gaan we door met het patroon van wat de maatschappij 
verwacht. Een koophuis, kinderen, een grotere auto, enzovoort. We moeten 
ons echt bewust worden van het feit dat geld ook andere dingen voor ons 
kan doen. 

Wat moet je doen? Ontdek de sleutel tot financieel succes
De eerste gevolgtrekking van de Wet van Parkinson is deze: ‘Financiële 
onafhankelijkheid komt pas als je de Wet van Parkinson schendt’. De reden 
dat mensen arm blijven of niet financieel onafhankelijk worden, is omdat 
zij in de val trappen. Dit is de reden voor schuld, geldzorgen en financiële 
frustratie. Pas als je genoeg wilskracht opbrengt om te veel uitgaven te 
weerstaan en niet steeds al je geld uit te geven, dan kun je geld sparen, 
laten groeien en voor de troepen uit lopen. 

Beperk je uitgaven
De tweede gevolgtrekking van de Wet van Parkinson is deze: ‘Als jij jezelf 
toestaat je uitgaven langzamer te laten groeien dan wat je verdient, en 
je spaart of investeert, dan kun je financieel onafhankelijk worden in de 
loop van je werkende leven.’ Dit is de sleutel. Brian Tracey noemt dit The 
Wedge, in het Nederlands De Wig. Als er voortdurend geld overblijft dat 
jij kunt sparen of investeren, maak je gebruik van de wig in je inkomsten- 
en uitgavenpatroon. Door de Wet van Parkinson consequent te schenden, 
word je financieel vrij. 

Leuke theorie hé? De vraag is: kom jij in actie?

Oefeningen om in actie te komen
Hier zijn 2 dingen die jij kunt doen om dit proces in gang te zetten. 
Ten eerste: stel je voor dat jouw financiële leven een bedrijf is dat failliet 
dreigt te gaan. Jij neemt het bedrijf ‘Jouw Financiële Leven’ over. Je voert 
meteen een financiële freeze in. Er wordt niets meer uitgegeven. Dan maak 
je een overzicht van de noodzakelijke uitgaven, alleen dat wat echt moet. 
Alleen dat mag je uitgeven. Vervolgens bekijk je elke uitgave nog eens 
aandachtig, alsof je naar de uitgaven van een ander kijkt. Kijk naar manieren 
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om te besparen en te bezuinigen. Streef naar 10% kostenreductie in de 
komende 3 maanden. 

Ten tweede: van al het geld dat je meer gaat verdienen, trek je 50% meteen 
uit je bankrekening. Die 50% gaat op een aparte spaarrekening. De andere 
50% mag je gebruiken voor plezieruitgaven en extra aankopen. Doe dit de 
rest van je loopbaan. 

Leer geld te waarderen en neem jezelf voor om van geld meer geld te 
maken.

Vraag: Herken jij de Wet van Parkinson? Eerlijk?
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Tip 5 
Ken de groeistadia van geld

Geïnspireerd door Lou Niestadt kijken we in deze tip naar het verschil 
tussen wat we willen en wat we nodig hebben en vooral of we in het juiste 
stadium zitten om het verschil te kunnen maken. Onze basisbehoeften zijn, 
doordat wij in de Eerste Wereld wonen, allemaal voorzien. We leven al in een 
ongelooflijke overvloed als je bedenkt dat we ook in een derdewereldland 
geboren hadden kunnen zijn.
 
Dat is natuurlijk goed nieuws. Want aan onze basisbehoeften is al heel snel 
voldaan. Maar hoe gaan we met ons geld om als we alle basis in ons leven 
hebben? Nog meer kleding? Een groter huis? Gadgets? Of kies je voor meer 
avontuur, reizen en vrijheid in je leven? Als je dit laatste wilt, is het nuttig om 
over de groeistadia van geld te lezen. 

De stadia zijn: 
De peuter/kleuter. Die wil het NU, à la minute, onmiddellijk! Die heeft geen 
idee van tijd en toekomst. Behoeften moeten metéén bevredigd worden. 
Geld dat binnenkomt, gaat er meteen weer uit. It’s all about me, me, me.
 
De puber. Is nog steeds all about me, maar die kan al iets verder kijken dan 
vandaag. Die kan al sparen voor een scooter, een computer of iets anders 
wat belangrijk is voor het leven van een tiener. Behoeften worden vrijwel 
meteen bevredigd, maar niet per se à la minute.
 
De jongvolwassene. Die kan 3 tot 7 jaar vooruitkijken. Die kan verder 
kijken dan vandaag, een wereldreis plannen en daarvoor sparen, de eerste 
stappen zetten op de huizenmarkt en is bezig met een toekomst voor 
zichzelf te creëren en het gaat niet alleen maar over zichzelf. 
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De volwassene: Die kan vooruitkijken naar de toekomst en houdt rekening 
met de volgende of gewenste levensfases, zodat de keuzes die hij nu maakt, 
niet alleen voor nu zijn. Het gaat niet over oppotten, maar om je bewust te 
zijn of je je geld uitgeeft aan hoe je wilt léven en wie je wilt zijn.
 
Lou vertelt: ‘Toen ik me er eenmaal van bewust was dat ik nog in de peuter/
kleuterfase zat ten aanzien van geld (en van mijn business, want daarvoor 
geldt natuurlijk hetzelfde), zag ik ineens hoe onvolwassen ik was, en dat dat 
prima was. Je moet opgroeien. En dát beseffen geeft me ongelooflijk veel 
vrijheid om te léren. Omdat ik nu toevallig de 50 gepasseerd ben, wil niet 
zeggen dat ik ook als een 50-jarige met mijn geld omga. Je kunt niet in één 
keer volwassen zijn. Ook hierin moet je opgevoed worden. En ook hier geldt 
weer: de enige échte revolutie is de evolutie van je bewustzijn. Als je weet 
wát je doet, kun je hard groeien. Inmiddels ben ik al bijna jongvolwassen.’ 

Vraag: Herken jij de groeistadia bij jezelf?
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Tip 6 
Ga voorbij aan de aantrekkingskracht 
van schaarste in geld

Deze tip moet ik in het boek opnemen, maar ik wil dat je deze nooit toepast. 
Deze tip is bedoeld om je eigen gedachten te leren herkennen en om te 
buigen. Wees streng voor jezelf.

Jij bent de denker van je gedachten. Als je het ene kunt denken, kun je ook 
het tegenovergestelde denken. Ik weet het, dat kost tijd en inzicht. Mijn 
vraag aan jou is: wil je het? Als je het wilt, dan kun je het.
 
Leer eerst de volgende gedachten herkennen. Hoe trek jij schaarste in je 
leven aan? Herken jij de volgende gedachten of overtuigingen?
• Ik heb nog (nooit) genoeg geld.
• Als ik dingen zie die ik wil hebben, vertel ik mezelf dat ik tevreden moet 

zijn met wat ik heb en dat het verkeerd is om zoveel te willen. Dat is 
hebberig.

• Als ik geld heb, kan ik er niet goed mee omgaan en ben ik het zo weer 
kwijt.

• Ik vind het moeilijk om geld uit te geven aan mezelf of aan mijn 
geliefden.

• Ik werk zodat ik krijg waarop ik recht heb.
• Ik zie mezelf als lagere- of middenklasse.
• Het maakt niet uit hoeveel geld ik heb, het voelt alsof ik nooit genoeg 

heb.
• Ik voel me financieel onzeker en ik maak me altijd zorgen over geld.
• Ik heb een hekel aan het betalen van belastingen en rekeningen.
• Ik besteed nauwelijks geld aan goede doelen en daarvoor schaam ik 

me.
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En, oh, geloof me, ik weet hoe aanlokkelijk deze gedachten zijn. Ik heb ze 
jarenlang gehad. Ik vond ze normaal. Ik vond het heel erg normaal dat ik 
altijd een tekort had. En dat tekort werd een excuus om niet die wereldreis 
te maken of die auto te kopen. 

Als student had ik voortdurend € 100,- tekort. 

Als volwassene werd het voortdurend € 1.000,- tekort. 

En het was niet zo dat ik rood stond, nee hoor. Daar lette ik wel op. Het was 
dat voortdurende gevoel dat ik niet kon doen wat ik wilde doen, omdat ik 
het geld niet had. Ik ervoer een gebrek aan vrijheid, aan keuzes.
 
Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. En ik zeg: bullshit. Als je gezondheid 
en die van je naasten in orde is, maakt geld supergelukkig. 

Geld geeft vrijheid. Vandaar dat je je gedachten moet trainen naar overvloed. 
Er is genoeg. Ook voor jou. 

Welke gedachte van jou trekt schaarste in je leven aan?
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Tip 7 
Heb jij recht op geld?

Is het je gebeurd? Heb je het gevoel dat je ergens récht op hebt? In het 
Engels heet dat entitlement.
 
Entitlement uit zich in het gevoel dat iets anders zou moeten zijn dan het is. 
Hoe dingen zouden móeten zijn. Bijvoorbeeld als de bediening niet goed 
genoeg is, als je het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan, als je 
afgesneden wordt op de snelweg, of als de rij bij de kassa niet snel genoeg 
gaat. Het uit zich in de meest dagelijkse dingen. Je klaagt en kruipt in een 
slachtofferrol.
 
Er zijn 5 strategieën die jou helpen om je gevoel van entitlement te veran-
deren. 
1.  Het begrijpen van standaardnormen en procedures 

• Marktstandaard. Als ik bijvoorbeeld mijn boete niet op tijd betaal, 
dan krijg ik er standaard een renteboete bovenop. Dan kan ik het 
gevoel hebben dat mij onrecht wordt aangedaan (entitlement), 
maar het was aan mij om die boete te betalen. Weten dat er 
standaard een boete over een niet-betaalde boete gaat, helpt me 
om niet in de slachtofferrol te schieten, maar in de actie. 

• Culturele standaard/normen en waarden. In andere landen hebben 
ze andere normen en waarden. Als je die kent en respecteert, helpt 
dat je om niet in entitlement te schieten. Waarom moet ik mijn 
hele lichaam bedekken als ik in het buitenland ben? Waarom mag 
ik niet lekker in mijn zomerjurkje een kerk in? Gewoon omdat dat 
bij de cultuur van het land hoort. Nothing personal. 

• Regelgevende standaard. Voor de crisis konden we makkelijk een 
hypotheek krijgen. Na de crisis werd dat ineens heel moeilijk. Als 
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je begrijpt dat door bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen, nieuwe 
regels ontstaan, dan kun je voorbij je entitlement dat het vroeger 
allemaal veel makkelijker was, komen. Ja maar toen... En waarom 
kan ik dat nu niet meer krijgen? Omdat er een crisis is geweest en 
er andere maatregelen zijn getroffen. 

• Gedragsstandaard. Niet iedereen kán hetzelfde. Niet iedereen léért 
op dezelfde manier, niet iedereen hóudt van dezelfde dingen. 
Iedereen heeft een ándere manier van zijn. Als je dát begrijpt, dan 
kun je anders kijken naar anderen en ze zien voor wie zij zijn, in 
plaats van hoe ze (in jouw ogen) zouden moeten zijn. 

2. Dankbaar zijn en dankbaarheid genereren
Zoek naar dankbaarheid in je leven. Lees de bijpassende tip 11 over 
dankbaarheid en lichtpuntjes. 

3.  Jezelf steeds de vraag stellen: hoeveel is genoeg?
Als je bewust voelt dat je genoeg hebt en bent, kún je je niet entitled 
voelen. Een ander hoeft niet te zorgen voor jouw geluk. 

4.  Maak krachtige verzoeken en beloftes
Wees duidelijk in je communicatie. Laat andere mensen niet raden naar 
jouw bedoelingen of verzoeken.

 
Wie vraag ik? Waar vraag ik om? En wanneer wil ik het hebben? 

Omgekeerd vraag je om verheldering, zodat je weet wat er van jou 
wordt gevraagd. Weten wat je verwacht en wat er van je verwacht 
wordt, helpen je om je gevoel van entitlement te shiften en in actie te 
komen. Het helpt daarnaast om je te realiseren dat jouw manier niet 
een betere manier is, maar een andere manier. That’s all.
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5. Verander je geklaag in een vraag 
In plaats van te klagen over al dat ‘onrecht wat je wordt aangedaan’ kun 
je beter je geklaag veranderen in een vraag. Houd voor jezelf eens in de 
gaten hóeveel je klaagt. Waar klaag je over? Welke vraag kun je stellen? 

Houd deze week bij waar, wanneer en in welke vorm entitlement 
omhoogkomt en gebruik dan de strategieën om het te shiften.
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Tip 8 
Verander je mindset: heavy mindset stuff

Wat is mindset eigenlijk? Ik zal het in mijn eigen woorden duidelijk proberen 
uit te leggen.

Een mindset is niets anders dan een bundeling van overtuiging en gedachten. 
Het is een raamwerk van waaruit jij opereert. Denk bijvoorbeeld over jouw 
eigen overtuiging, over jouw aanleg, je talent, je gaven, je karakteristieken, 
je persoonlijkheid en jouw intelligentie. Wat denk je? Staan deze gebeiteld 
in steen? Of kun je deze zaken gedurende je leven veranderen? 

Mensen met een zogenaamde fixed mindset denken dat alles vastligt. ‘Zo 
ben ik nu eenmaal.’ Je hebt nu eenmaal die hoeveelheid hersens, inzichten 
en talenten en daar moet je het maar mee doen. Als je een fixed minsdet 
hebt, denk je dat je het daar maar mee moet doen. 

Daartegenover zien mensen met een groeimindset hun kwaliteiten als 
zaken die ontwikkeld kunnen worden door inspanning en toewijding. 
Natuurlijk is het handig om gezegend te zijn met een goed stel hersens of 
andere talenten, maar dat is nog maar het begin van groei. Mensen met een 
groeimindset begrijpen dat ze niet in één dag Einstein of Oprah kunnen zijn. 
Daarvoor is hard werk, doorzettingsvermogen en oefenen nodig. 

De gemiddelde ondernemer heeft meer een groeimindset dan een fixed 
mindset. Er wordt nogal wat van ons verwacht. Ondernemerschap is de 
snelste vorm van persoonlijke ontwikkeling, daar zijn we het vast over eens. 

40 41

Nu gaan we terug naar je gedachten. Een gedachte is niets meer dan een 
stroom woorden, eventueel met emotie, die door je brein schiet. Wij mensen 
maken dan meteen de fout door te denken dat gedachten waar zijn. Of dat 
we ernaar moeten luisteren. 

Van Jim Fortin heb ik geleerd: 

‘Jij bent de denker van je gedachten.’ 

Herhaal dat maar eens. Jij bent de denker van je gedachten. En als je de 
denker bent van je gedachten, kun je elke gedachte kiezen die je wilt. Als je 
je gevangen voelt in het schaarste denken, of als je steeds piekert over het 
tekort aan geld, dan kun jij er vanaf nu voor kiezen om andere gedachtes 
over geld te hebben. 

Nu denk jij vast: ja, ja, dat is wel heel gemakkelijk gedacht en gezegd 
mevrouw Bathoorn. Maar ik heb echt te weinig geld, ik kan mijn rekeningen 
bijna niet betalen. 

Jim, kom er maar in: ‘gedrag volgt gedachten’. Op zich snappen we dat 
concept wel. Maar toch. Hoe pijnlijk is het om toe te geven dat jouw huidige 
situatie een volledige reflectie van jezelf is? Het is niet zo dat je jezelf rijk kunt 
denken. Maar het leren beheersen van je gedachten, omdat je gedachten je 
gedrag sturen, is een allereerste belangrijke stap. 

Kijk eerlijk naar je huidige situatie, wat kun je denken en doen om 
deze te verbeteren?
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Overvloed van geld voelen 
Overvloed is tegenwoordig een modewoord. In dit onderdeel van het boek krijg 
je praktische tips om overvloed in je dagelijkse leven te voelen ook al ben je nog 
geen miljonair. Overvloed is daar wanneer jij er klaar voor bent.

 Tip 9
Neem in dankbaarheid afscheid van geld

Dankbaarheid is tegenwoordig een hip woord. Waarom eigenlijk? 
Omdat dankbaarheid een basis is voor het accepteren dat geld energie is. 
Ik laat de dankbaarheid voor je gezondheid, familie of de situatie waarin 
je leeft even buiten beschouwing. Als het over dankbaarheid gaat, is de 
combinatie met geld onlogisch. Bijna iedereen vindt dat hij of zij te weinig 
geld heeft. 

Jij ook? Heb jij ook altijd het idee dat je te weinig geld hebt?

Zeg eens eerlijk: ben jij dagelijks dankbaar voor het geld dat je hebt? Dat je 
lekker eten kunt kopen, of nieuwe kleren? Spreek je dat weleens uit? 
En welke energie geef je dat geld dat je portemonnee verlaat? Geeft het een 
fijn gevoel dat het geld dat voor jou kan doen? 

Denk eens even met mij mee 
Stel je voor dat geld stroomt. Geld is een uitwisseling van energie. Het moet 
stromen. En stel je dan eens zo’n machtige rivier voor, niet een stinkend 
poeltje, maar echt een grote geldrivier. Zoiets wat Willy Wonka met chocolade 
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had. Een grote geldrivier, met heel veel geld. Er is ongelooflijk veel geld in de 
wereld en bij mensen. Ook bij jouw potentiële klanten. De meeste mensen 
voelen het stromen van het geld niet. Ze broeden in een klein vijvertje, zijn 
bang dat er iets uitstroomt. Ze leven vanuit angst en schaarste. En als het 
wat meer stroomt, staan de meeste mensen met een klein schepnetje klaar 
en zijn niet aan het bouwen voor een mooie omleiding van een deel van de 
rivier. 

Bij een verandering van je money mindset ga je veel meer nadenken over 
het stromen van geld. Ik verwacht geen zweverigheid of spirituele inslag 
van je. Ik wil gewoon dat je nadenkt over de functie van geld in je leven. 

Wat ik hiermee wil zeggen, is dat je bewuster met je geld kunt omgaan. Ik 
verwacht niet of nooit dat je tegen jezelf zegt dat je eigenlijk wel genoeg 
hebt en dat er stemmen komen als: ‘gelukkig zijn is belangrijker dan geld’, of 
nog erger ‘geld maakt niet gelukkig.’ Je kunt gelukkig zijn én geld hebben. 
Geld hebben maakt niet meteen gelukkig, maar het omgekeerde is wel 
waar. Geen geld hebben maakt ongelukkig. 

Geld hebben en er dankbaar voor zijn, maakt je leven lichter en vrijer. 
Waarom zou je het afstoten? 

Oh, geld willen hebben is hebberig. Dat is maar een stemmetje. Misschien 
heb je het geleerd van je ouders of van je omgeving. Die geldblokkade kun 
je kwijtraken met de andere tips in dit boek. 

De essentie van deze tip is, dat jij je ervan bewust wordt wat geld voor jou en 
voor anderen kan doen. Je kunt jouw geld besteden om het onbezorgder te 
hebben, om mooie ervaringen op te doen, om herinneringen op te bouwen. 
Je kunt jouw geld laten werken voor anderen in deze wereld. 
Waardeer geld voor wat het is. De mogelijkheid om levens te verbeteren. 

Neem daarom in dankbaarheid afscheid van je geld en kijk uit naar wat er 
mogelijk gemaakt wordt met dat geld. Realiseer je ook altijd dat jouw geld nu 
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weer iets moois kan doen bij de ander. Ook die persoon kan herinneringen 
bouwen, voor het gezin zorgen en nog veel meer. Door op je geld te zitten, 
blokkeer je deze stroom van energie en deze stroom van mooie dingen die 
geld kan doen. 

Wees gerust: zweveriger dan dit wordt het niet.

Wat is jouw mooiste uitgave van dit jaar geweest? Voel eerst je eigen 
dankbaarheid voor die uitgave en vervolgens de dankbaarheid van 
de ontvanger. Lukt je dat?
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Tip 10 
Wees dankbaar voor wat er al is

Met het gevaar om prekerig te klinken: wees (ontzettend) dankbaar voor 
wat je al hebt. Want wat is uiteindelijk genoeg? Ben jij blij met wat je hebt, 
moet je oefenen met schaarste of is het prettiger om je nu al rijk te voelen? 
Je rijk voelen én tegelijkertijd nog iets te wensen houden, is volledig nor-
maal. 

Margo Kistemaker zegt hierover: ‘Vanuit spirituele hoek (haar expertise) 
is het niet zozeer ‘nodig’ om dankbaarheid te voelen voor wat je al hebt, 
maar vooral alvast ‘in het voren’ voor wat je je wenst. Dus: dankbaar zijn 
voor wat je graag wilt dat je gaat ontvangen, of wat er gaat gebeuren, als 
jouw wens werkelijkheid wordt. Dit soort dankbaarheid schept energetisch 
een soort raamwerk, een geheel van overtuigingen, gedachten, gevoelens 
en (voorbereidende) acties, die ervoor zorgen dat je wens makkelijk in je 
leven gaat passen. Dat je er letterlijk en figuurlijk de ruimte voor hebt, dat 
je innerlijke weerstand opruimt en er helemaal in gelooft dat je dit niet 
alleen graag wilt, maar dat het ook mag en kan. In dat kader wordt ook altijd 
aangeraden niet zomaar ‘geld’ te wensen, maar juist de dingen die je met 
dat geld gaat doen.’

Klinkt dat lekker zweverig? Naar mijn idee is dat precies waar de hele 
discussie wat betreft ‘mindset’ over gaat... Werken met het begrip mindset 
is het besef dat je niet hoeft te leven vanuit regels of normen van anderen, 
maar dat je eigen geest of ‘energetische make-up’ bepaalt wat er mogelijk 
is in je leven.’

En Sandra Djukanovic-Wolbers is van mening: ‘Dankbaarheid is een van 
de sterkste positieve emoties. Vanuit de positieve psychologie is daarnaar 
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onderzoek gedaan door Frederickson. Positieve emoties dragen bij aan 
meer weerbaarheid, veerkracht en geluk. Dat gezegd hebbende: positieve 
emoties zelf ervaren, werkt erg goed. Maar de altruïstische variant werkt 
zo mogelijk nog beter. Dus jezelf dankbaar voelen is fijn, maar een ander 
dankbaarheid laten ervaren is nog krachtiger.’

Een ander dankbaarheid laten ervaren is nog krachtiger. Die moet even 
doordringen. 

Vanuit veel hoeken is er aandacht voor meer dankbaarheid. Dankbaar zijn 
voor wat je hebt. Bijvoorbeeld:
• Een warm huis
• Eten op tafel
• Ziektekostenverzekering
• Familie
• Mooi weer
• Een fiets
• Scholing
• Een goed stel hersens (anders las je dit boek niet)
• Wonen in een land waar vrede de norm is
• En nog veel meer

Het leven is kort en kwetsbaar. Als je echt vanbinnen elke dag dankbaar 
bent voor wat er al is, kun je ook met een andere energie werken aan het 
manifesteren van wat er nog meer bij kan. 

Oprah zegt het mooi:

Be thankful for what you have; you’ll end up having more.
If you concentrate on what you don’t have, you will never, 

ever have enough.
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Het is jouw keuze om bij klagende, ontevreden, rupsjes-nooit-genoeg 
rond te hangen of gezelschap te zoeken van ondernemers die denken in 
mogelijkheden, in overvloed, in samenwerking, in delen, in plezier hebben 
en in keuzes maken. 

Schrijf nu op voor welke 10 dingen jij nu dankbaar bent in je leven.
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Identificeer jouw lichtpuntjes, het liefst 
elke dag

Als je elke dag je lichtpuntjes opschrijft, wordt het leven beter gevuld. 

Een grote inspiratie voor mij is Marloes van Zoelen. Na een ernstig ongeluk 
in 2000, waarbij ze hersenschade opliep, heeft ze haar leven stukje bij beetje 
weer opgebouwd. Nagenoeg dagelijks post zij op Twitter haar lichtpuntjes 
van die dag. Zo schreef zij op 14 januari 2018:

Lekker lang lezen. 
Spelen met zand. 
Modeblad klaar. 
Rondje wandelen in de zon. 
De geur van zelfgebakken brood en koekjes.

# lichtpuntjes op Twitter, kijk maar eens.

Kleine dingen. Elke dag weer. 

Haar lichtpuntjes inspireren veel mensen. Ze inspireert mij telkens weer. Tijd 
om eens aan haarzelf te vragen wat het opschrijven van haar lichtpuntjes 
met haar leven doet. 

Marloes van Zoelen: ‘De betekenis van de lichtpuntjes’
‘Al meer dan 7  jaar schrijf ik elke avond minstens 5 lichtpuntjes op. Dat zijn 
dus in totaal inmiddels meer dan 10.000 dingen, waarvoor ik dankbaar ben. 
Dit simpele ritueel licht niet alleen mijn dagen op, maar heeft me ook verder 
veel moois opgeleverd.

48 49
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Ik werd me ervan bewust dat geluk in kleine dingen zit en het geen continue 
staat van zijn is. Geluk zit in momenten en het gaat erom die te grijpen, erbij 
stil te staan en ze heel bewust te ervaren.

Doordat ik patronen ontdekte in de lichtpuntjes die ik noteerde, ben ik meer 
in het nu gaan leven, beter voor mezelf gaan zorgen en heb ik een andere 
kijk op het leven gekregen. Ik leerde wat echt belangrijk is. Dat zit hem in 
een goede gezondheid, in liefde, zowel voor jezelf als voor de mensen om je 
heen en in een goed mens zijn c.q. iets betekenen voor anderen.

Door de vele lichtpuntjes ben ik me ook gaan realiseren dat het ondanks 
mijn beperkingen nog steeds mogelijk is om één van mijn grootste dromen 
te realiseren, namelijk iets doen met mijn schildertalent. Met als gevolg dat 
ik sinds een paar jaar mijn eigen bedrijf heb en dat mijn schilderijen online 
te koop zijn. Daarnaast maak ik met veel plezier persoonlijke schilderijen in 
opdracht.

Dankzij het opschrijven van lichtpuntjes heb ik mijn leven weer op het juiste 
spoor gekregen, is mijn hart nu mijn kompas en voel ik me rijker dan ooit.’

Vooral dat laatste: voel ik me rijker dan ooit … Het blijft dus bewust kijken 
naar je ideale leven, naar je diepste wensen en verlangens. Geld is een 
middel om je te helpen, maar vervulling zit in andere zaken. 

Wat zijn jouw 5 lichtpuntjes van vandaag? Schrijf ze op en deel ze 
eventueel via social media.
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Tip 12 
Ontwerp je eigen persoonlijke, 
krachtgevende en transformerende zin 
(mantra)

Een transformerende mantra is een zin die je voor jezelf kunt herhalen 
en herhalen om aan je mindset te blijven werken. Bijvoorbeeld om je 
gedachten over schaarste om te denken. Iedere keer dat je een rekening 
betaalt of afscheid neemt van je geld, zeg je tegen jezelf: er is altijd meer 
dan waar dat vandaan kwam. 

Deze tip is van Marie Forleo. Ik geniet ervan als zij zegt: 

‘There is always more where that came from’. 
Als ik meer ga verdienen of omzetten, wil dat niet zeggen dat jij minder gaat 
verdienen of omzetten. Geld is een oneindige bron. 
Woorden over geld hebben kracht. Wat zeggen wij tegen onszelf? ‘Ach, ik 
win toch nooit iets’, of ben je meer van de Johan Cruyff-mentaliteit: 

‘Om te winnen moet je wel meedoen’ 
Blijf dus denken in krachtige zinnen, met een positieve intentie. Het maakt 
een wereld van verschil. 

Ik vertel je graag deze kleine anekdote van mezelf uit 2007. 
Een aantal jaren geleden had onze lokale supermarkt een hele grote 
winactie. De hoofdprijs was een echte auto, een Daewoo Matiz. Het was 
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echt een auto. Om te winnen, moest je een aantal weken achter elkaar de 
kassabon in een speciale bak achter de kassa’s gooien. En om te winnen 
moet je wel meedoen, aldus onze filosoof Johan Cruyff. Ik gooide fanatiek 
al mijn bonnen in die bak. In week 2 prijkte mijn naam al op de lijst van 
mogelijke kanshebbers op de auto. Yes! Uiteindelijk stonden er na 8 weken 
8 namen op dat bord. Wij werden uitgenodigd voor een feestavond in het 
lokale etablissement. Ik kwam ’s avonds binnen met mijn hele gezin. Ons 
buurmeisje werkte daar in de bediening. ‘Wat doen jullie hier?’, vroeg ze. ‘Ik 
kom de auto winnen’, sprak ik met een grote glimlach. 

Aan het eind van de avond was ik de trotse bezitter van een zwarte Daewoo 
Matiz. Die wij overigens ingeruild hebben voor cash geld om met het hele 
gezin naar Cuba te gaan. Die ervaringen vinden wij belangrijker. Maar dat 
is een heel ander verhaal. Ik denk nog steeds met veel liefde terug aan dat 
lieve, zwarte autootje. 

Die zaterdagavond in 2007 staat in mijn herinnering gegrift. Ik denk dat het 
voor mij de eerste keer was dat ik een bestelling bij het Universum inleverde 
en kreeg. Wat een mindblowing inzicht! Vanaf die dag ben ik op mijn taal en 
intenties gaan letten. Je zult mij nooit horen zeggen: ‘Ach, ik win toch nooit 
iets.’ Ik zal altijd roepen: ‘Wij winnen de auto!’
Let’s make it happen. 

Welke opdrachten geef jij het Universum? (Of is deze opdracht je 
veel te zweverig?)
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Tip 13 
Creëer je eigen luxe (CJEL) / bring your 
own luxury (BYOL)

Je hoort het jezelf zeggen: ‘Ach, dat kan ik toch nooit betalen’, of ‘Nee hoor, 
wij gaan nooit uit eten, zonde van het geld.’ Door die woorden misgun je 
jezelf veel. Je kunt ook denken: ‘Hoe kan ik een te gekke nieuwe tas kopen, 
met de voor mij beschikbare middelen?’, of: ‘Hoe kunnen we thuis de tafel zo 
dekken en zo lekker koken dat het lijkt alsof we naar een sterrenrestaurant 
gaan.’

Zorg dat je gewone leven al vol is van de luxe die je waardeert. En bij luxe 
bedoel ik geen krokodillenleren tassen, maar gewoon goed voedsel op tafel. 
Of een mooi tafelkleed voordat je gaat eten. Of een extra lekkere dagcrème, 
na het douchen. 

Betaalbare luxe is er volop. Roomboter op rozijnenbrood. Een glas wijn met 
een echt goed stukje kaas. Een portemonnee die jou blij maakt. 

Als je vanuit deze positie gaat koken, is je maaltijd altijd beter en gezonder 
dan wanneer je luxe uit eten gaat. Je let op je eigen luxe-behoeftes en maakt 
het jezelf naar de zin. En deze maaltijden zijn stukken goedkoper. Ook een 
maaltijd die in geld weinig heeft gekost, kan jou het luxegevoel geven. 

Laten we de BYOL eens op je bedrijf richten
Hoe breng jij luxe in je bedrijf binnen je beschikbare middelen? Ik heb 2 
jaar geleden geïnvesteerd in een nieuw bureau en een nieuwe oranje 
bureaustoel. Nou ja, nieuw waren ze niet eens. We zijn naar een loods in 
de regio gereden die bomvol tweedehands bedrijfsmeubilair stond. De 

prachtigste merken, soms nog splinternieuw. Alle meubelen zijn afkomstig 
uit faillissementen. En daar zag ik mijn nieuwe droombureau: glanzend wit, 
hip, dik hout en als nieuw. Het was het bureau geweest van de burgemeester 
van een middelgrote gemeente in Nederland en door een gemeentelijke 
herverdeling was er heel veel meubilair overbodig. ‘Dit bureau is van mij’. De 
prijs: een schijntje. Nog niet eens wat een nieuw IKEA-bureau zou kosten. 
Ik voel me elke dag superverwend met deze geweldige werkplek. Er is 
genoeg ruimte voor meerdere schermen en voor boeken. Ik heb luxe in mijn 
werkkamer gebracht.

Verder breng ik luxe in mijn werk door bijvoorbeeld mooie pennen en 
notebooks te gebruiken. Geen saaie to-do-lijstjes meer. 

Hoe breng jij luxe in je leven? Hoe breng jij luxe in je bedrijf? Misschien 
word je gelukkig van een goede opruimbeurt, het zogenaamde 
ontspullen. Begin met BYOL in je leven. Je zult merken dat je er blij 
van wordt en dat ook je gevoel van dankbaarheid hierdoor vergroot.
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Tip 14 
Zorg voor een liefdevolle relatie met (je) 
geld en doorbreek een taboe

Na een gesprek met Meike van Zandvoort van Rijker Leven, heb ik haar 
uitgenodigd om haar toptip met ons te delen. En dat doet ze graag. Zij ziet 
graag dat het taboe rondom geld verdwijnt. 

Meike: ‘Geld is nog steeds een taboe. We praten nog liever over seks. Wie 
meer of minder dan Jan Modaal verdient, wordt niet begrepen, vreemd 
aangekeken of genegeerd. Als er iets is dat kan voelen als een zware last, dan 
is het wel geld. Dat een grote schuld zwaar op je schouders kan drukken, dat 
begrijpt iedereen wel. Iedereen kan zich voorstellen dat het niet lekker leeft 
als er schuldeisers in je nek hijgen. Maar ook in het klein is het thema geld 
veel ingewikkelder dan je zou denken. 

Omdat geld een taboe is, weten we niet zo duidelijk hoe we over geld 
denken. Althans, we weten wel hoe we er zelf over denken, maar we gaan 
ervan uit dat anderen er hetzelfde over denken. Want we praten er niet 
over. Op het moment dat we dat wél doen, komen we erachter dat onze 
persoonlijke emoties en gedachten over geld niet per se overeenkomen 
met hoe iemand anders over geld denkt. 

Zo heb je vast weleens enorme bonje met je partner gehad over geld. Want 
is het normaal dat hij altijd de dure onderdelen van zijn wielrenfiets van 
de gezamenlijke rekening betaalt? Of zijn haar enorme en veelvuldige 
uitgaven aan nieuwe kleding normaal? Als alle ouders voor het jarige kind 
een cadeautje van € 10,- kopen, kom jij niet met iets van € 2,50. Dat hoort 
niet, toch?

En waarom vertel je niet gewoon wat je bruiloft heeft gekost? Of hoe hoog 
je hypotheek is? Wéét je eigenlijk wel hoe hoog je hypotheek is? En waarom 
vinden we het altijd zo lastig om met een ander te delen wat we verdienen?

Als je je gevoelens en gedachten rondom geld leert zien en begrijpen, helpt 
dat je enorm om vervolgens op een leukere en makkelijkere manier met je 
persoonlijke financiën om te gaan. Dat is belangrijk, omdat alle relevante 
beslissingen die je neemt in het leven een financiële component hebben. 
Maar we doen vaak alsof dat niet zo is.’

Meike vervolgt: ‘Werk aan het opbouwen van een liefdevolle relatie met 
geld. Want pas door je echt te verhouden tot geld en specifiek jouw geld, je 
werkelijk te verbinden, net zo kwetsbaar en open als je in een liefdesrelatie 
doet, kun je krachtige keuzes maken. In de wetenschap dat je relatie met 
geld, net als in een echte relatie, telkens verandert, ups en downs heeft 
en dat het soms hard werken is om het goed te hebben, maar net zo vaak 
prachtige momenten en ervaringen oplevert.

Een goede start voor je liefdesrelatie met geld is te kijken naar jouw 
geldverhaal. Want het gaat niet om het geld zelf, het gaat om helderheid 
over je gevoelens rond geld. Welke overtuigingen heb jij over geld, welke 
gewoonten? Wat heb je van huis uit meegekregen? Wat herinner je je over 
geld uit je jeugd. Wat was je allerslechtste geldbeslissing en waarom nam je 
die? En je allerbeste? 

Start vandaag nog met het doorbreken van het geldtaboe. Als je de ballast 
rondom geld of geldzorgen opruimt, wordt je leven namelijk een heel stuk rijker.’ 

Het inzicht wat je hier krijgt is: hoe jij over geld denkt en voelt, is niet wat 
een ander denkt en voelt.

Doe de volgende opdracht om het taboe te doorbreken: praat eens 
met je partner of vrienden over een geldissue dat je bezighoudt 
en ontdek dat jouw overtuigingen anders zijn dan andermans 
overtuigingen.
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Tip 15 
Kijk naar jezelf en realiseer je:  
Money is a mirror

Deze tip heeft een Engelse naam. De Nederlands-Amerikaanse Lisa Eunice 
Peek is in beslag genomen door het onderwerp wealth. Met name financial 
wealth. In het Nederlands zou dat welvaart zijn. Ik heb Lisa geïnterviewd 
over haar kijk op geld. Zij werkt momenteel aan haar boek en haar unieke 
frameworks. Zij staat voor vrouwen en welvaart. En dat juich ik toe.

Money is a mirror, wat bedoel je daar precies mee Lisa: ‘Geld is een spiegel 
van hoe jij denkt over jezelf. Ik werk met het Self Concept-model. Dat bestaat 
uit 3 onderdelen. 
1. Self Ideals: idealen die je ambieert.
2. Self Image: hoe je naar jezelf kijkt.
3. Self Esteem or Self Worth: eigenwaarde.

Je kunt de prachtigste idealen en plannen hebben, zoals bijvoorbeeld ‘ik wil 
een miljoen euro verdienen’, maar als jouw eigenwaarde laag is en als je naar 
jezelf kijkt als iemand die het moeilijk heeft of worstelt met geld, dan zal je 
dit doel moeilijk halen. Je saboteert jezelf op weg naar dat doel. Let op: dit 
zijn volledig onbewuste processen.’

 ‘OK, stel dat ik een miljoen euro wil verdienen, dan helpt het dus niet als ik mijn 
ideale leven schets, alleen maar positief denk en me helemaal suf visualiseer?’ 

Lisa: ‘Nee, het is een leuke start, maar jij kunt het proces op alle mogelijke 
manieren saboteren. Ik begin met het werken aan de eigenwaarde. Want 
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alleen vanaf daar komen de echte, diepe veranderingen. Ik achterhaal, 
samen met jou, onder andere deze volgende onderdelen:
• Welke verhalen horen bij je?
• Wat heb je meegemaakt als het om geld gaat?
• Wat is je vroegste geldverhaal? 

Kijk nu eens even om je heen, kijk eens rond op de plek waar je zit of loop 
even naar het raam. Reflecteert dat de situatie die je wenst? Ben jij al die 
ondernemer die een miljoen verdient? Heeft het een VIP-uitstraling? Waarbij 
VIP subjectief is, het gaat erom wat voor jou VIP voelt. Geld is een spiegel 
van jouw huidige staat van zijn. Geld reflecteert je gedachten, je emoties, 
je zelfbeeld. Geld voelt zich alleen tot je aangetrokken als jij het geld ook 
waardeert.’

‘Als ik het goed begrijp, is het dus echt hard werken.’ 

Lisa:’Ik weet niet of het hard werken is, het is in elk geval bewust werken.’

‘En als ik niet tevreden ben met wat ik nu heb, of waar ik nu ben in mijn bedrijf? 
Moet ik dan niet focussen op geld, maar op mijn gedachten, emoties en gevoel 
rondom geld? Moet ik eerst het binnenwerk doen? Is dat wat je bedoelt?’ 

Lisa: ‘Ja, dat bedoel ik. Geld volgt emoties, geld volgt gedachten, geld volgt 
gedrag.’

Jeetje Lisa, dat is iets heel anders dan besluiten om miljonair te worden. 

Lisa: ‘Yes! Good luck!’

Kijk in jouw geldspiegel, ben je tevreden met wat je ziet? 
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Tip 16 
Oefen om geld aan te trekken

Als je dit boek lekker hebt doorgelezen, begrijp je misschien dat ik vind 
dat jij ook rijk en welvarend hoort te zijn. Er is geld in overvloed. Voor jou 
is er een overvloedig, welvarend leven en jij bent geboren om rijk te zijn. 
Als je het geld nog niet in je leven hebt gemanifesteerd, maak je dan geen 
zorgen. Ook ik ben nog maar net begonnen. Alles wat wij moeten doen, is 
onze blokkades opruimen, zodat het geld in ruime mate naar ons toe kan 
stromen. Hoe doen we dat? Ik heb hier 6 oefeningen van Kate Northrup om 
geld aan te trekken. 

1.  Overvloed
Hoe meer je focust op wat je hebt, hoe meer je aantrekt. Hoe meer je focust 
op wat je niet hebt (gebrek aan hebben), hoe meer je dat aantrekt.
1. Tel elke dag de dingen die jij te doen hebt in dit leven.
2. Voel dankbaarheid en voel de overvloed die jij al hebt in dit leven.
3. Elke keer als je opmerkt dat je iets niet hebt, laat je die gedachte gaan 

en focus je op wat je wel hebt.

2.  Angst
Een grote geldblokkade is angst. Kijk je angst recht in de ogen en verander 
het in overvloed.
1. Check elke ochtend je banksaldo.
2. Als je in de zwarte cijfers staat: vier het. 
3. Als je rood staat, focus dan op 1 ding dat je financieel wel hebt, al is 

het maar een dak boven je hoofd.
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3.  Plezier
Systemen brengen structuur aan in je nieuwe relatie met geld. Krijg dus 
duidelijk wat jij werkelijk waardeert in je leven en geef je geld vervolgens 
uit aan die zaken. 
1. Schrijf de top 3 aan positief-emotionele zaken uit je leven op.
2. Schrijf zoveel mogelijk op over die ervaring. Welke emoties had je, wie 

was erbij, wat deed je, wat gebeurde er.
3. Omcirkel de gemeenschappelijke woorden die elke ervaring had. 

Selecteer je top 3-5. Dit zijn je topwaarden.
4. Merk op hoeveel plezier jij haalt uit je geld.
5. Voel je tevreden door minder te besteden. 

4.  Vertel de waarheid
Als je niet eerlijk tegen jezelf bent over je financiële situatie, dan steek je je 
kop in het zand. 
1. Ga ervoor zitten en maak een overzicht van al je financiën.
2. Deel deze informatie met iemand die je vertrouwt.
3. Zoek hulp indien nodig.
4. Alles is OK, vanuit hier moet je kennis hebben om verder te bouwen.

Overzicht is kracht!

5.  Waardeer jezelf
Door jezelf te waarderen, sta je geld toe om naar je toe te stromen. Door 
jezelf te waarderen, realiseer jij je dat je het waard bent om geld te verdienen. 
1. Noteer hoe jij vandaag waarde aan de wereld toevoegde.
2. Noteer iedere dag wat jij aan jezelf leuk vindt. 
3. Merk op hoeveel gemakkelijker dit wordt als je oefent.
4. Zie hoe jij steeds meer waarde aan de wereld geeft. 
5. Merk op dat er steeds meer geld naar je toekomt door de nieuwe 

dingen die je doet. 
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6.  Beloning
Maak een speciale bankrekening met ‘geld voor mij’. 
1. Elke keer als je ergens geen geld aan uitgeeft, zet je het geld op de ‘geld 

voor mij’-rekening.  
2. Elke keer als je onderhandelt of als een boete je wordt kwijtgescholden, 

zet je het geld op de ‘geld voor mij’-rekening.  
3. Elke keer als je korting krijgt, zet je het geld op de ‘geld voor mij’-

rekening.  
4. Elke keer als je een terugkerende betaling stopzet, zet je dat geld op de 

‘geld voor mij’-rekening.

Alles wat jij niet uitgeeft, spaar je vanaf nu. 

Welke oefening ga je meteen doen? 
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Rijkdom naar je toe laten komen
Geld naar je toe laten komen, is een proces, een pad waarop je verschillende 
uitdagingen tegenkomt. Als je meer geld wilt, besluit je ook om geld in je leven 
toe te laten. Rijkdom is voor jou ook mogelijk. In deze stap lees je er alles over.

Tip 17
Leer de grote verschillen tussen mindset 
en prijs 

Deze tip is van Sandra Derksen uit haar boek ‘Claim je Waarde’ en is veralgeme-
niseerd en aangepast voor de (online) ondernemer.

In de loop der tijd heb ik ontdekt dat er een aantal zeer belangrijke 
verschillen zijn in denkwijze tussen klanten die je betalen voor je op prijs 
gebaseerde tarief (een uurtje-factuurtjeklant) en klanten die je betalen voor 
je op waarde gebaseerde tarief via programma’s (een high-endklant). Deze 
mindsetverschillen en daarmee verschillen in attitude en actie worden juist 
uitgenodigd door... geld! Geld vertaald in een op tijd gebaseerd of een op 
waarde gebaseerd tarief. Het maakt een wereld van verschil als je zelf de 
impact ervaart van investeren in iets wat in je beleving zeer duur is. Mijn 
grootste financiële investeringen ooit waren die in de afgelopen jaren in 
business- en marketingkennis. 

Er gebeurden 4 belangrijke dingen:
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• Allereerst was er bij de programma’s die mijn interesse hadden en zeer 
sterk gevoel van ‘dit wil ik!’ 
Het tweede wat gebeurde, was enorme stress, omdat het om bedragen 
ging die ver buiten mijn comfortzone lagen. Ik geloof nog steeds dat 
ik het zonder een aantal heldere vragen en aanmoediging van mijn 
partner niet had aangedurfd en had gekozen voor mijn aangeboren (of 
aangeleerde) zuinigheid en de ogenschijnlijke veiligheid om het geld 
op mijn spaarrekening te houden. Zijn belangrijkste vraag was: ‘Heb je 
vertrouwen in jezelf dat je het gaat terugverdienen en daardoor zelfs 
meer kunt verdienen?’ Ondanks de gigantische hoogte van het bedrag 
had ik dat vertrouwen zonder twijfel. Maar het is toch fascinerend wat 
het brein doet, ondanks dit vertrouwen. Het komt direct met allerlei 
verhalen waarom het zou kunnen mislukken. 
Het derde wat gebeurde, was dat ik mijzelf vroeg hoe ik deze investering 
kon betalen. Hierdoor ging ik oplossingsgericht onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren. 
Het vierde zeer belangrijke wat gebeurde toen ik eenmaal het besluit 
had genomen en had betaald, was een commitment om het maximale 
eruit te halen. Je betaalt zo’n bedrag niet om vervolgens afwachtend 
te kijken wat er gebeurt; de hoogte van de investering is een stevige 
schop onder je kont om in actie te komen. 

• Al deze investeringen bleken achteraf ‘onbetaalbaar’ in wat ze mij 
hebben gebracht. Er is een duidelijk verschil tussen de periode voordat 
ik investeerde en de periode erna; daarvoor worstelde ik en erna 
floreerde ik.

• Daarom is het zo waardevol dat je zelf ervaart hoe het is om een high-
endklant te zijn, omdat je dan als geen ander de krachtige ervaring 
kent van iets graag willen en bereid te zijn ervoor te doen wat nodig 
is, waaronder het offer van een grote investering. En dan niet een offer 
waarbij je iets kwijtraakt, maar een offer waarbij je iets essentieels 
kunt winnen. Ik merk telkens weer dat degenen die deze ervaring 
niet kennen en graag programmagericht met high-endklanten willen 

werken, minder stevig zijn in het claimen van hun waarde en veel meer 
twijfelen of klanten bereid zijn hogere bedragen te betalen.

• In essentie gaat het om (zelf )vertrouwen en (zelf )liefde en hoe hoger 
het bedrag, hoe meer dat wordt aangesproken. Hoe meer dat wordt 
aangesproken, hoe groter de impact en transformatie. Houd dat 
voor ogen als je onderstaande mindsetverschillen leest tussen de 
ogenschijnlijke veiligheid van uurtje-factuurtjetarieven voor klanten 
en de ogenschijnlijke onveiligheid van op waarde gebaseerde high-
endtarieven.

Herken je dat? Gratis heeft geen of minder waarde?

€
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Tip 18
Herken mindsetverschillen bij klanten

Deze inzichten komen van Sandra Derksen uit haar boek ‘Claim je Waarde’ en 
zijn veralgemeniseerd en aangepast voor de (online) ondernemer.

Ik denk dat je het herkent. Als je meer betaalt of investeert, ben je 
gemotiveerder om actie te ondernemen. Heb je € 1.000,- voor een event 
betaald, dan sta je te popelen. Heb je een gratis kaartje, dan is de kans groot 
dat je wegblijft. 

Welke mindsetverschillen zijn zichtbaar bij klanten die niet of weinig 
investeren (low-endklant) en klanten die veel investeren (high-endklant). 

Mindset 1. Commitment
Een low-endklant: ‘Ik geef het een kans, ik ga het proberen.’
Een high-endklant: ‘Ik ga ervoor en ben bereid te doen wat ervoor nodig is.’

Impact door combinaties van commitment en tarief
Het overzicht hierna geeft je een handig overzicht van de impact bij een 
hoog of laag commitment in combinatie met een hoog of laag tarief.

De beste transformatie is mogelijk bij hoog commitment. Niets houdt jou 
tegen om hoge prijzen te vragen. 

Mindset 2. Verantwoordelijkheid
Een low-endklant: ‘Jij bent de deskundige, jij lost mijn probleem op!’
Een high-end-klant: ‘Jij bent de expert, leer mij hoe ik mijn probleem zélf 
kan oplossen.’

Een high-endklant heeft een zeer grote mate van zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid. Hij of zij vindt het fijn te leren hoe je zelf problemen kan 
aanpassen en oplossen. Het grote voordeel is, dat jij als professional veel 
minder snel in de valkuil stapt dat jij het harde werken moet doen en aan 

Ais je uurtje-factuurtje werkt, 
dan zal deze situatie er snel toe 
leiden dat je klant je ‘ontslaat’ 

door te stoppen met de 
begeleiding. Belangrijk is dat 

jij je realiseert dat dit niet komt 
door je ‘te hoge’ tarieven, maar 

doordat je niet met de juiste 
klant werkte.

Dit is de ideale situatie waarbij 
de klant zich committeert aan 

een traject met jou en bereid is 
hier zeer goed voor te betalen.

De kans is zeer groot 
dat zoweel jij als je klant 

ongemotiveerd en 
onverschillig zijn. De klant 

zal zeker bij uurtje-factuurtje 
werken snel besluiten om 

ermee to stoppen. En ondanks 
dat dit jou ogenschijnlik 

geld kost, is dit vaak tot je 
opluchting.

Op het moment dat je met zeer 
gecommitteerde klanten werkt 

en een laag tarief hanteert, 
laat je in elk geval geld op 

tafel liggen en ondermijn je de 
waarde die je hebt te bieden 
door niet een tarief te vragen 

die daar recht aan doet.

Hoog

Tarief

Laag

Laag  Commitment        Hoog
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je klant moet trekken om resultaten te halen. Het opzetten van een goed 
accountabilitysysteem waarborgt dit. Er is sprake van een partnerschap 
waarin jij faciliteert om transformatie mogelijk te maken, maar waar de klant 
het werk moet doen.

Mindset 3. Resultaten
Een low-endklant: ‘Jij bent verantwoordelijk voor mijn resultaten.’
Een high-endklant: ‘Vertel mij wat ik moet doen om de gewenste resultaten 
te realiseren.’

Op het moment dat je een high-endprogramma start met een klant, is het 
door de wijze waarop je een en ander bij aanvang communiceert voor de 
klant duidelijk dat hij of zij persoonlijk in belangrijke mate verantwoordelijk 
is voor het realiseren van de best mogelijke resultaten. Natuurlijk is jouw 
expertise onmisbaar om dit te faciliteren, maar de tijd, energie, aandacht 
en het commitment dat de klant erin stopt, bepaalt wat eruit komt. Elke 
interventie die je voorstelt aan je klant moet gepositioneerd worden als een 
resultaat. In plaats van klanten die vragen: ‘Kun jij dat doen?,’ en: ‘Hoeveel 
kost dat?’, is er niets leuker dan werken met klanten die zich concentreren 
op: ‘Kan ik dat realiseren? Hoe snel?’

Wil jij werken met gecommitteerde klanten die zelf 
verantwoordelijkheid nemen en voor resultaat gaan? 

Tip 19
Weet hoe jouw klant naar geld kijkt 
(Vervolg van vorige tip)

Deze inzichten komen van Sandra Derksen uit haar boek ‘Claim je Waarde’ en 
zijn veralgemeniseerd en aangepast voor de (online) ondernemer.

De mindsetverschillen tussen investerende klanten en consumerende 
klanten zijn enorm. 
 
Laten we nog eens verder graven. 

Mindset 4. Financieel risico
Een low-endklant: ‘Ik stop ermee, want... (ogenschijnlijk legitiem excuus).’
Een high-endklant: ‘Ik committeer mij aan het hele programma.’

Je kent ze vast wel. Excuses als ‘ik heb het te druk, het komt nu even niet 
uit, want er spelen onverwachts wat dingen in mijn leven, het gaat al beter 
met mij, het geld is op, het wordt niet meer vergoed, ik kom volgend jaar 
weer als ik het weer vergoed krijg’, enzovoort. Als ondernemer bieden deze 
low-endklanten je weinig financiële zekerheid. Dit in tegendeel tot high-
endklanten, die zich committeren aan een programma van 3, 6 of hoeveel 
maanden dan ook.

Mindset 5. Investeringsbereidheid
Een low-endklant: ‘Ach, dat lage bedrag kan ik wel missen.’
Een high-endklant: ‘Ik zorg dat ik het geld ervoor beschikbaar heb of maak.’
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Het is mij al jaren duidelijk dat als een klant het echt wil, het geld er hoe dan 
ook komt. In eerdere jaren was ik soepeler en gaf ik nog weleens korting. Om 
vervolgens te concluderen dat de persoon in kwestie wel op wintersport 
gaat. De investering had minder prioriteit. 

Mindset 6. Betaling
Een low-endklant: ‘Ik betaal in vele termijnen.’
Een high-endklant: ‘Geen probleem om het hele programmabedrag voor 
aanvang volledig te hebben betaald.’

Stel je even voor dat je klant je een paar duizend euro, of zelfs veel meer, 
betaalt voor jouw programma. En stel je dan even voor dat deze klant je dat 
betaalt vóór aanvang van het programma. Neem even een pauze om dit tot 
je te laten doordringen. Stel je eens voor dat jouw klant je een paar duizend 
euro betaalt voor het hele programma vóór de eerste sessie. Een voorbeeld: 
ik heb een professional mogen coachen voor wie deze werkwijze nieuw 
was en een eerste klant aantrok die afgerond € 5500,- betaalde voor een 
6-maandenprogramma én dit binnen een paar dagen na akkoord volledig 
betaald had. Stel je eens voor dat jij zulke klanten aantrekt...

Mindset 7. Vergelijking met anderen
Een low-endklant: ‘Die andere coach doet hetzelfde en vraagt (veel) minder 
voor een sessie.’
Een high-endklant: ‘Ik zie dat dit een ander aanbod is dan anderen doen, dit 
is veel beter en totaal niet te vergelijken.’

Als je klanten wilt aantrekken voor een op waarde gebaseerd high-end 
programma, moet het bedrag altijd binnen een waardegerichte context 
worden beoordeeld en nooit sec op de prijs. Professionals die high-
endprogrammagericht werken, verdienen omgerekend een uurtarief dat 
diverse malen hoger ligt dan het gebruikelijke uurtarief van collega’s. Als je 
het echter in een aantrekkelijk programma verpakt met diverse belangrijke 
elementen en extra’s, is wat je aanbiedt compleet anders. Je ideale klant 
beseft dat hij een veel waardevoller aanbod krijgt, vergeleken met andere 

?
aanbieders in de markt die ‘losse’ sessies aanbieden. Sterker nog, het is 
totaal niet meer te vergelijken.

Wat doet het met jou en je bedrijf als je low-endklanten accepteert? 
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Tip 20
Overtuig vooral jezelf van kosten versus 
investering

Deze inzichten komen van Sandra Derksen uit haar boek ‘Claim je Waarde’ en 
zijn veralgemeniseerd en aangepast voor de (online) ondernemer.

Mindset 8. Duur oftewel een hoge prijsperceptie
Een low-endklant: ‘Ik kan jouw dure programma toch nooit betalen.’
Een high-endklant: ‘Ik committeer mij aan de door de professionals 
vastgestelde duur en prijs van het traject.’

Toen ik met op waarde gebaseerde tarieven ging werken, startte ik met 
een 3-maandenprogramma. De belangrijkste reden voor deze tijdsduur 
was dat ik daar een tarief aan verbond dat ik durfde te vragen. Als ik een 
langer traject wilde aanbieden, hoorde daar in mijn beleving een hoger 
tarief bij en dat durfde ik nog niet te vragen. En ik had op dat moment geen 
coach om mij te helpen te focussen op mijn topaanbod. Door later alsnog 
te investeren in een businesscoach, werd ik uitgenodigd nog meer te gaan 
staan in de waarde die ik had te bieden en bouwde ik mijn programma om 
van 3 naar 6 maanden. Niet zozeer omdat ik meer wilde verdienen, maar 
vooral omdat ik geloofde dat een 6-maandenprogramma beter was dan een 
3-maandenversie. Ondanks zorgelijke gedachten dat het nu veel moeilijker 
zou worden om klanten aan te trekken, bleek snel dat ik net zo makkelijk 
klanten voor het 6-maandenprogramma wist aan te trekken dan bij de 
3-maandenversie.

Mindset 9. Bereidheid tot reizen
Een low-endklant: ‘Ik zoek het zo goedkoop mogelijk en het liefst gratis.’
Een high-endklant: ‘Het maakt mij niet uit waar ik naartoe moet om jouw 
hulp te krijgen.’

De heersende gedachte is dat je iets centraal in het land moet aanbieden 
als je live events organiseert. Niets is minder waar. Als je goede resultaten 
behaalt met je programma en je autoriteitsstatus groeit, valt afstand weg. 
Afhankelijk van hoe jij je service verpakt in een programma kan men zelfs 
bereid zijn vanuit het buitenland naar je toe te reizen. En als je online werkt, 
dan ligt de wereld aan je voeten, of jij je nu richt op Nederlands sprekenden 
in het buitenland of je diensten in een andere taal kunt aanbieden. 

Tegenwoordig bied ik mijn live dagen en live events aan in de buitengebieden 
van Nederland of zelfs in het buitenland. De gemotiveerde high-endklant 
accepteert dat moeiteloos en zorgt ervoor dat hij op tijd binnen is. 

Mindset 10. Kosten
Een low-endklant: ‘Dit is een uitgave die mij aardig wat geld (en tijd) kost.’
Een high-endklant: ‘Dit probleem kost mij zoveel, dat dit een investering is 
die ik graag doe.’

Kosten versus investering, een eeuwigdurend dilemma. Vooral bij een high-
endinvestering die onmiddellijk wordt gedaan, geeft, ondanks de spanning 
van het besluitvormingsproces, de eenmaal gedane betaling vaak een 
enorme rust omdat men het commitment is aangegaan en het besluit is 
genomen. Je klant weet dat hij het geld ‘kwijt’ is en dat er geen onvoorziene 
kosten zijn. De energie kan zich volledig richten op het transformatieproces.

Sterker nog: de verandering begint al nadat de klant ‘ja’ heeft gezegd tegen 
het programma. Al is er nog geen module of call geweest, die klant staat al 
anders in zijn of haar bedrijf en is al begonnen met de verandering van zijn 
mindset. 
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Tip 21
Verhuis en ervaar een nieuwe mindset en 
nieuwe wereld

Was het niet Einstein die zei: 

‘Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je de  
resultaten die je altijd kreeg’.

Een hele sterke stimulans om anders te denken en te kijken, is verhuizen. 
En dan niet een straat verderop, maar echt verhuizen. Naar een ander deel 
van het land, minimaal 100 km verderop. Zonder je familie en al die mensen 
die jou al levenslang kennen. Of zelfs naar het buitenland, waar jouw accent 
niet eens meer opvalt. 

Ik ben geboren in de kop van Drenthe. De provincie van jenever, turf en 
achterdocht. Al kwam de familie van mijn moeder uit Groningen, de 
Drenthe-vibe was altijd aanwezig. Drenthe is eeuwenlang een hele arme 
provincie geweest. En dat zit in de volksgeest. Dat voel je, dat zie je overal. Er 
is geen joie de vivre, geen bourgondisch leven. Het is allemaal heel gewoon 
en degelijk. Aan de Drent zie je niet dat hij geld heeft. 

Als je laat zien dat je geld hebt door een groot huis te kopen of in een 
bovengemiddeld dure auto te rijden, dan ben je een ‘snakker’, een 
opschepper. Tja, daar ben ik als Drents meisje groot geworden. En je kunt 
het meisje wel uit Drenthe halen, maar Drenthe niet uit het meisje. Eén van 
mijn grootste geldlessen kreeg ik door mijn geboortestreek te verlaten. De 
eerste openbaring kreeg ik toen we in Rotterdam woonden. Rotterdam 
ademt werk. Er was bedrijvigheid, mensen kregen makkelijk een baan en 
er werd niet geklaagd over schrijnende armoede. Tenminste niet in de wijk 

? Wil je veel transformatie bij een klant? Kies dan voor een high-end 
aanbod. Wat kun je aanbieden? 
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waar ik woonde, een typische forenzenbuurt waar iedereen rond 8.00 uur 
vertrok en rond 18.00 uur weer thuis was. De heersende mindset die ik daar 
ontdekte: voor je geld moet je hard werken, stroop de mouwen maar op. 

Daarna verhuisde ik naar Schoonhoven, de zilverstad. Van oudsher 
gereformeerd én een kunstenaarsstad. Die combinatie is boeiend. De 
kunstenaars woonden in pittoreske binnenstadswoningen, het liefst met 
een atelier aan de straatkant. Geld was er om mooie dingen van te maken. 
Verder was Schoonhoven echt een forensenstad. Rotterdam en Utrecht zijn 
op reisafstand. De meeste mensen die ik daar sprak, hadden gewoon goed 
werk en leefden een leven van werken en uitrusten. 

Toen verhuisden wij naar de regio Nijmegen. Wij kochten een villa uit 
1908, aan zo’n statige straat. Dat kon omdat wij ons huis in Schoonhoven 
supergoed konden verkopen. Ik merk ook nu weer dat ik me bijna schaam 
om in zo’n mooi huis in zo’n prachtige omgeving te wonen. ‘Die zullen het 
wel goed voor elkaar hebben’ – het ‘snakker’-syndroom steekt mij bij de kop 
op. Waar ik echt naar heb leren kijken, is hoe wij als paar, als ouders, met 
geld omgaan. Waar geven we wel geld aan uit en waar niet. Inmiddels kan 
en durf ik te zeggen dat we het aan onszelf te danken hebben dat we hier 
wonen. Discipline, voorzichtig met geld bezig zijn, overzicht houden, geen 
schulden opbouwen, dat is bij ons normaal. 

Ik weet zeker dat als je opgroeit in een omgeving waar schaarstedenken 
normaal is, dat je daar zelf heel moeilijk of nauwelijks uitkomt. De oplossing: 
verhuis!

Die zag je niet aankomen hè? Ja, verhuis. Zoek een huis minstens 3 steden 
verderop. 

Ben jij al eens naar een ander land of andere streek verhuisd? 

Tip 22
Kies voor besmettelijke rijkdom

Ik weet het, het klinkt raar. Kies voor besmettelijke rijkdom. Toch gaan we 
hier even naar kijken. Ben je bekend met de uitspraak van Jim Rohn: ‘Jij bent 
het gemiddelde van de 5 mensen waarmee je het meest omgaat.’

Deze oefening doe ik vaak met mijn studenten of tijdens mijn webinar. 
Maak eerst een lijst met de mensen waarmee je het meest omgaat; familie, 
kinderen, buren, vriendinnen, alles mag. Maak daarna een lijst van de 5 
ondernemers waarmee je het meest omgaat. 

Zit er in jouw eerste lijst een ondernemer?
Kijk naar de tweede lijst: zijn het succesvolle ondernemers. Hebben ze 
bereikt wat jij ambieert? 

Bovenstaande uitspraak van Jim Rohn zou nog krachtiger zijn als jij jezelf 
als één van de 5 mensen omschrijft. Je gaat de hele dag met jezelf om. 
Stimuleer jij jezelf, ben je positief over jezelf, wat denk je de hele dag? 

Ik deel graag wat van mijn eigen ervaringen rond deze uitspraak.

Op de lagere school in Drenthe was het leven overzichtelijk en veilig. Ik was 
een dochter van de fietsenmaker en ging voornamelijk om met kinderen 
die uit dezelfde sociale klasse kwamen. Te asociaal vonden mijn ouders 
niks. Maar te hoog opgeleide ouders vonden ze eigenlijk ook niks. Ik was 
wel bevriend met de dochter van de hartchirurg en de tandarts en ik kwam 
ook bij hen thuis, maar ik voelde dat wij als gezin anders waren, anders met 
geld omgingen. Bij ons thuis heerste er een ‘doe-maar-gewoon’-sfeer. Niet 
te positief en ook niet te negatief. Maar gewoon. 
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Op de middelbare school ging dit patroon door. 
Op de universiteit kwam ik in aanraking met mensen die voor hun 
talent gingen, die met mensen wilden werken. Ik begon met een studie 
psychologie. Het corps? Daar keek ik vreselijk afkeurend naar. Bij zo’n 
brallende club wilde ik echt niet horen. En of ze nou geld hadden of niet, 
het waren afschuwelijke mensen. 

Toen ik ging werken kwam ik met veel meer soorten mensen in aanraking. 
Van verveelde veelverdienende bankiers tot gedreven arbeidsbemiddelaars. 
Het werd mij wel heel duidelijk dat mensen niet gemotiveerder werden door 
hogere salarissen. De omgevingen waar echt fijn gewerkt werd, waren de 
wat kleinere, opstartende bedrijven, waar mensen werkten om het bedrijf 
groot te maken. Waar je mocht improviseren, waar autonomie hoog in het 
vaandel stond. 

Mensen om je heen hebben effect op jou. Er zijn 2 variabelen die bepalen 
in hoeverre jij beïnvloed wordt door de mensen om je heen. Ten eerste 
zijn dat jouw bewustzijn en je veerkracht als individu. Ten tweede is dat 
het collectieve bewustzijn van de groep om je heen. Samen bepalen deze 
punten hoe jij wordt of bent. Je kunt nog zo bewust en slim zijn, maar als je 
continu wordt omringd door mensen met een negatieve blik op de wereld 
of met een fixedmindset, dan krijg je daar last van. Zoek daarom mensen om 
je heen die jou stimuleren, die je willen zien groeien. 

Dit is ook de kern van het boek van Robert Kiyosaki, Rijke Pa, Arme Pa (nog 
niet gelezen? Het is een must.). Hij beschrijft zijn 2 vaders, zijn biologische 
vader met een vaste baan bij de universiteit, niet in staat om meer geld te 
maken en altijd bang het kwijt te raken. En de vader van zijn beste vriend, 
zakenman en rijk. Kiyosaki heeft continu geleerd van ‘Rijke Pa’, zodat ook hij 
nu een mindset van rijke mensen heeft. 

Napoleon Hill beschreef het al in 1937, Think & Grow Rich. Het succes van de 
Mastermind werd bepaald door de succesvolle leden van de groep. Samen 
werden ze nog succesvoller. 

Eenvoudige oefening om tot jouw kern te komen
1. Wat voor soort iemand wil je zijn? Welke kwaliteiten heeft jouw ideale 

ik?
2. Wie zijn de 5 mensen waarmee je het meest omgaat?
3. Zijn dit de mensen met de kwaliteiten die jij nodig hebt om te groeien?
4. Wie zijn de 5 mensen met wie jij graag om zou willen gaan? 
5. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je het contact met die 5 mensen vergroot? 

Verkeer jij in een omgeving waar besmettelijke rijkdom heerst?
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Talent ontwikkelen en omtoveren in geld 
We zijn allemaal geboren met talenten. Het is de kunst om in 1 mensenleven je 
echte ware talent te ontdekken en dat in te zetten voor jouw groei in welvaart. 

Tip 23
Laat jouw passie groter zijn dan je angst 

Is het nou echt zo belangrijk om jouw werk in de wereld te zetten? Als ik 
even advocaat van de duivel mag spelen: who cares? En waarom maak jij je 
hierover zo druk? Soms moet ik even prikken om jou in beweging te krijgen. 
Kan het jou iets schelen dat jouw werk in de wereld komt? 

Als je hogere tarieven gaat vragen voor wat je aanbiedt, ga je uitdagingen 
aan. Je wordt gechallenged op geld, op bedragen. Je kunt op mij vertrouwen: 
dat gebeurt bij ons allemaal. Je staat hierin niet alleen. De grootste 
omschakeling in prijzen en geld is als jij van een uurtarief (en dus op tijd 
gebaseerd) naar een waardetarief (op waarde en resultaat gebaseerd) gaat. 
Ineens vraag je geen € 80,- voor een uur meer, maar bijvoorbeeld € 1500 ,- 
voor een programma van 3 maanden. En dat is wennen. 

Toch stel ik je meteen gerust. Het went ook echt. Jij biedt in dat programma 
het beste wat je kunt bieden in dat tijdsbestek en voor dat bedrag. 
Klanten zeggen nog steeds ja, en ook bij hogere bedragen blijven ze ja 
tegen je zeggen. Mits jij maar waarde biedt en heel geschikt bent voor die 
droomklant. 

Daarom is het zo belangrijk dat je echt doet wat je te doen hebt, jouw drive 
vanbinnen moet zo groot zijn, dat het al je angsten of twijfels overschaduwt. 
Je kunt van jezelf accepteren dat je angst voelt, of dat je het spannend vindt, 
maar jouw passie is nog veel groter. Je zet dat stemmetje opzij, je erkent 
de angst en je doet het toch. Je wordt zichtbaar, je brengt een waardevol 
product in de wereld en je gaat hogere prijzen vragen. Ik ben een enorme 
voorstander van het zogenaamde high-endwerken. Veel waarde bieden 
gedurende een aantal maanden, of zelfs een heel jaar en daar een goed 
bedrag voor ontvangen. Door die wisseling van geld, een behoorlijke som 
geld, zijn zowel jij als de klant tot in de tenen gemotiveerd om aan het 
resultaat te werken. 

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat ook jij het beste van jezelf vraagt. 
Investeer jij daarom zelf ook in je groei? Heb je een businesscoach? Volg je 
programma’s online? Ga je weleens naar (internationale) conferenties? Heb 
jij een budget voor persoonlijke ontwikkeling? 

Ik ben van mening dat wanneer je € 10.000,- aan een klant vraagt, jijzelf die 
investering ook moet hebben gedaan. Je moet weten hoe het voelt. Hoe het 
commitment voelt om een dergelijk hoog bedrag aan een coach te betalen 
en op die manier in jezelf te investeren. Op dit moment (2018) heb ik weer 
een jaar bijgetekend bij mijn eigen businesscoach. De totale kosten voor een 
heel jaar? Ruim $ 20.000. En dat bedrag is nog los van alle vluchten, hotels en 
andere reiskosten om de live-dagen bij te wonen. Ja, het is een investering. 
En waarom ik dat dan toch weer een jaar doe? Omdat de ondersteuning van 
ondernemers die op mij lijken onbetaalbaar is. Omdat het werken met een 
goede businesscoach mij scherp houdt. Zij brengt mij op ideeën die ik zelf 
niet durf te bedenken. En wat voor mij als netwerker superbelangrijk is: ze 
brengt mij in contact met een internationaal ambitieus netwerk, alsook met 
toppers uit mijn branche. De investering dit jaar was een no-brainer, ook al 
was het een hoop geld. 

Is jouw passie groter dan je angst? 
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Tip 24
Ken jouw Zone of Genius

I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore 
If I tell a joke, you’ve probably heard it before 

But I have a talent, a wonderful thing 
Cause everyone listens when I start to ... speak 

I’m so grateful and proud 
All I want is to speak it out loud

So, I say ...

Herken je die tekst van ABBA? 

De afgelopen week participeerde ik in een mastermind-call voor mijn eigen 
ontwikkeling. We spraken over onze Zone of Genius. Jouw Zone of Genius is 
dat ene ding waarin jij onbewust vreselijk goed bent, zo goed dat je het zelf 
niet meer herkent. 

Natuurlijk stelde ook ik de vraag: ‘Wat is mijn Zone of Genius?’ Eén van de 
dames begon te praten: ‘Toen ik jou voor de eerste keer zag Jeanet, was 
jij voor mij een stereotiepe Nederlandse vrouw, niks speciaals. Blond haar, 
blauwe ogen, geen fancy kleding, niet al te dun J. Gewoon heel normaal, 
zoals zij zei: ‘The quintessential Dutch woman.’ Je was heel normaal. Totdat 
je begon te spreken. De volgende keer dat ik je zag, stond je op het podium 
en sprak je voor een volle zaal. Je sprak over het belang van financiële 
onafhankelijkheid voor vrouwen. Over je eigen visie. Dat wij als vrouwen 
een online bedrijf kunnen opbouwen op onze voorwaarden en op die 

manier financieel onafhankelijk kunnen worden. Zodat wij allemaal betere 
beslissingen kunnen nemen en het leven kunnen leiden dat wij willen.’ 

Ze had mij daar. Ik herkende het ook. Ik ben een gewoon Drents meisje, met 
een paar hele speciale talenten. Die talenten komen pas de laatste 10 jaren 
echt bovendrijven. 

De week daarvoor vertelde mijn eigen businesscoach mij ook al een ander 
deel van mijn Zone of Genius, namelijk: schrijven. Ze zei:  ‘Weet jij hoe moeilijk 
het is om een boek te schrijven? En jij hebt er al 5 gepubliceerd!’

Bam! Een boek schrijven moeilijk? Nu niet meer. Maar ik weet nog heel goed 
hoe het met mijn eerste boek ging. Dat boek heeft mij anderhalf jaar van 
mijn leven gekost. Kerstdagen overgeslagen met de familie, want het boek 
moest af. De uitgever (ja, die had ik meteen) gaf me een mooie deadline. 
Dus ik moest. 

Het schrijven zelf vond ik geweldig leuk. De uitgever had ook meteen ‘ja’ 
tegen mij gezegd vanwege de blogs die ik al jaren publiceerde. Mijn eerste 
blog verscheen al in 2008. Nu was het 2010 en dat Drentse meisje had een 
publicatiecontract voor een boek op zak. Maar: vanbinnen was ik nog niet 
overtuigd dat mijn boek ineens bij iedereen in de boekenkast zou staan. Een 
grote belemmerende overtuiging kwam boven. 
• Wie was ik om zomaar een boek te publiceren?
• Wat zou iedereen wel niet van me vinden?
• Stel je voor dat het boek wordt afgekraakt?

Dat zijn de echte stoppers. 

Desondanks heb ik het vertrouwen gevonden om door te zetten en is het 
boek gepubliceerd in februari 2011. 

And guess what? Het eerste boek werd een doorslaand succes. Een bestseller. 
Een ‘ik-mag-bij-de-minister-op-de-bank-boek’ en op de tv. 
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Dat Drentse meisje kwam in een andere realiteit terecht. 

Wat me verder nog verteld werd tijdens onze mastermind-call, is dat ik 
als geen ander in staat ben om lastige materie in eenvoudige woorden 
uit te leggen. Als ik het zeg, lijkt het zo gemakkelijk, zeggen ze. Ik heb me 
in dit leven al duizenden keren afgevraagd: ‘Is het echt nodig om het zo 
omslachtig uit te leggen?’, of:  ‘Is het echt zo gemakkelijk?’ Het heeft mij 
jaren klein gehouden. 

Mijn Zone of Genius ligt dus in spreken en schrijven en dat in begrijpelijke 
taal. Met een vleugje humor.

Wat heeft je Zone of Genius nou te maken met geld? 

Alles!

Dat waar jij ongelooflijk goed in bent, daar kun je buitengewoon goed mee 
verdienen. Daarvan kun je je producten maken. Daarmee kun je duizenden 
mensen helpen. 

Weet jij wat jouw Zone of Genius is?

Tip 25
Let op je taal

Wat doet jouw taalgebruik met geld? 
Taal maakt uit als het op je financiën aankomt. Je moet heel oplettend zijn 
over wat je hardop tegen jezelf en tegen anderen zegt. Als je leert om je taal 
ten aanzien van geld te veranderen, dan is dat de snelste weg om je GEVOEL 
over geld te veranderen. Lou Niestadt heeft al eens een prachtige lijst met 
woorden samengesteld.

Woorden die de alarmbel doen rinkelen:

WAT ZEG JE OVER RIJKE MENSEN?
Voorbeelden die jou tegenhouden om te groeien in je geldmindset:
Wat een rich bitch
Hij is een gehaaide zakenman
Wat een geldwolf
Tja, als je geld hebt ...
Zij wel …
Wat een snob
Banken zijn boeven
Hebberige rijkaard
Graaiers
Rijke stinkerd
Die is met een gouden lepel in haar mond geboren
Verwend nest
Obsceen rijk 
Gold digger
Profiteur
Over the top
Geldgeil
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Gooische vrouw
Rijkeluiskind
Zondagskind 
Zij hoeft er niets voor te doen
Ja, zo kan ik het ook
Het geld komt haar aanwaaien

WAT ZEG JE OVER WERK?
Woorden die jou klein houden als ondernemer
Uurtje factuurtje
Ik werk me dood
Ik ben een slaaf van de klok
Ik werk me uit de naad 
Ik verkoop mijn ziel
Er moet toch brood op de plank komen
De schoorsteen moet roken
Je moet hard werken voor je geld
Voor niets komt de zon op
Tijd is geld
Work hard, play hard (maar dat is nog steeds hard werken) 
Snel geld verdienen
Easy money
Het geld binnenharken 
Monopolygeld

HOE SPREEK JE OVER HOE ANDEREN GELD VERDIENEN?
Woorden met veroordelingen over de ander en die jou klein houden
Dat ze dat er voor vráágt?! 
Dat is ze niet waard
Ik snap niet dat sommigen dat per uur kunnen vragen
Belachelijk veel geld 
Pure beroving 
Oplichting
Hoe kan ze zichzelf in de spiegel aankijken?
Wat een afzetter

WAT ZEG JE OVER GELD ZELF?
Stoot je het af, trek je het aan 
Geld is ook niet alles
Harde cash
Bloedgeld 
Degenen met het meeste geld maken de regels
Rijke mensen worden rijker, arme mensen worden armer
Zwart geld

HOE PRAAT JE TEGEN JE KINDEREN OVER GELD?
Met welke geldboodschap groeien je kinderen op?
Ik ben niet van geld gemaakt
Geld groeit me niet op de rug 
Je hebt een gat in je hand 
Geld groeit niet aan de bomen 
Geld is de wortel van al het kwaad
Geld laat de wereld draaien
Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan kun je nooit een kwartje worden
Daar heb ik geen geld voor
Wat denk je wel niet dat dat kost
Ga maar werken voor je geld
Gebruik het goed en wijs 
Ons bin zunig
Je moet wel sparen

Taal is vaak een gewoonte en zo is het ook met onze negatieve overtuigingen 
over geld. Je hoeft niet te wachten tot je geldomstandigheden veranderen 
voordat je je taal erover verandert. Het is andersom.

Welke zinnen of uitspraken herken je?
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Tip 26
Wees je bewust van je taalpatroon, ook 
als het om geld gaat

Deze tip is niet zozeer een tip die je bewust kunt toepassen. Het is meer een 
weetje. Je wist vast niet dat de taal waarin je opgroeit van belang kan zijn bij 
jouw bereidheid en vermogen tot sparen. Ik was enorm verbaasd toen ik er 
voor het eerst over las. 

Over sparen gesproken, je kunt er niets aan doen (of juist 
wel)
Zo trekt de Amerikaanse  associate professor  Keith Chen  al bijna een jaar 
de aandacht van allerlei media met zijn onderzoek naar de relatie tussen 
taal en spaargedrag. Zo gaf hij onlangs de TED-lezing met de titel: ‘Could 
your language affect your ability to save money?’ Volgens Chen sparen 
mensen die een taal spreken waarin de toekomstige tijd verplicht wordt 
uitgedrukt gemiddeld minder dan mensen waarin dat niet verplicht het geval 
is. In het Nederlands hoeft het bijvoorbeeld niet. Je kunt best zeggen: ‘Ik ga 
morgen’. In het Italiaans moet het wel. Je gebruikt de toekomstige tijdsvorm 
(Andrò Domani).

Volgens Chen is het zo, dat een taal waarin het werkwoord een aparte vorm 
aanneemt voor de toekomstige tijd, je doet denken dat de toekomst anders 
is en daardoor misschien minder reëel dan het heden. Hierdoor maak je je 
over die toekomst minder zorgen. Aan de hand van een grote database van 
talen (de World Atlas of Language Structures, WALS) en allerlei economische 
databases laat hij zien dat mensen in talen zonder toekomstige tijd inderdaad 
meer sparen, maar ook bijvoorbeeld minder roken en anderszins gezonder 
leven. Uiteindelijk speculeert hij er zelfs over of de eurocrisis niet door een 

taalverschil veroorzaakt wordt: in de talen in het zuiden van Europa wordt 
het meervoud doorgaans verplicht uitgedrukt, in het noorden is dat niet 
het geval. 

Dit onderzoek is nog maar een begin om te ontdekken welke geldprint wij 
al bij de geboorte meekrijgen. Taal betekent veel, maar soms kunnen we 
er dus niet alles aan doen, behalve ons bewust zijn van de kracht van onze 
woorden. Zeker ook de woorden die we aan onze omgeving meegeven. 
Ook jij bent ‘besmettelijk’. Verander je eigen energie en taalpatroon en de 
wereld om je heen verandert. 

Is taal voor jou al een aandachtspunt? 
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Tip 27
Verander je taalgebruik over geld en 
verander zo je gevoel

Het goede nieuws is, dat jij de taal die jij gebruikt als het over geld gaat, kunt 
veranderen. 

STAP 1. Let op hoe je over geld praat 
Begin met goed te luisteren (naar jezelf ). Sommige verhalen zijn oude 
verhalen over geld, doorgegeven als familie-erfenis en sommige verhalen 
zijn culturele overtuigingen over geld. Wij worden ook door de buitenwereld 
als zuinige Nederlanders gezien. 

Welke woorden gebruik jij over jouw huidige geldsituatie? Als je woorden 
gebruikt als: armoedzaaier, blut, platzak, enzovoort, dan blijf je je steeds 
hulpeloos voelen. Hier moet je dus super waakzaam zijn en je woorden 
veranderen, zodat jij jezelf kunt veranderen. 

STAP 2. Kies woorden die meer bekrachtigend zijn 
Begin met de meest voor de hand liggende woorden en zinnetjes, zoals: 
‘Daar hebben we geen geld voor’, of: ‘Dat kunnen we ons niet veroorloven’ 
en verander ze in woorden en zinnen die meer empowering zijn: ‘We kiezen 
ervoor om daar ons geld niet aan uit te geven.’

Verander: ‘Ik heb geen geld nodig, ik wil gewoon mensen helpen’, in: ‘Hoe 
meer mensen ik help, hoe meer geld ik verdien.’

Verander: ‘Ik wil liever happy dan rijk zijn’, In: ‘Ik wil happy én rijk zijn.’

Verander: ‘Mijn gezin en kinderen komen voor geld’, in: ‘Ik ben een fantastisch 
rolmodel voor mijn kinderen.’

Zoals met elke gewoonte, is het in het begin moeilijk. Maar als je je woorden 
verandert, dan verander je je gedachten en je gedachten hebben invloed op 
acties die je neemt. En als er iets gratis en voor niets is, dan zijn het woorden 
wel. 

STAP 3. Tel je zegeningen
Dankbaarheid is de snelste manier om je humeur te veranderen. Verander 
negatieve gedachten in dankbaarheid. Voordat je naar bed gaat, kun je een 
lijstje maken met de dingen waarvoor je dankbaar bent. Ook (of juist) als je 
denkt dat dit te zweverig of onzin is. Het werkt echt.

Zoals: 
Ik ben zo dankbaar dat ik in een lekker warm bed kan stappen. 
Ik ben zo dankbaar dat ik gekozen heb om te sporten vanavond in plaats 
van tv kijken.
Ik ben zo dankbaar dat we veilig zijn. 
Ik ben zo dankbaar dat we in een vreedzaam land leven. 
Ik ben zo dankbaar dat we een gematigd klimaat hebben. 
Ik ben zo dankbaar voor mijn kinderen, dat ze hier zijn en gezond zijn.
Ik ben zo dankbaar dat ik alle mogelijkheden heb die dit land ons te bieden 
heeft. 
Ik ben zo dankbaar dat het droog was, toen ik boodschappen ging doen. 
Ik ben zo dankbaar dat er voor ons gekookt werd.
Ik ben zo dankbaar dat ik nog even onder een warme douche kon gaan. 
Ik ben zo dankbaar voor de nieuwe klanten.
Ik ben zo dankbaar dat ik geld kan verdienen met wat ik het liefst doe.
Ik ben zo dankbaar dat we de zonsondergang hebben bekeken. 
enzovoort. 

Stop niet bij de gewoonlijke 5 dingen. Het wordt nog krachtiger als je erbij 
vermeldt waarom je er dankbaar voor bent. 
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STAP 4. Breek de negatieve gedachten af
Zoek een ‘patronendoorbreker’.  Dit kan bijvoorbeeld een elastiekje om je 
pols zijn. Telkens wanneer je jezelf betrapt op oude negatieve woorden en 
zinnen, trek je aan het elastiekje en zeg je: ‘Houd daarmee op.’ Het schijnt 
wonderen te doen. 

Zelf gebruik ik meestal: ‘Oh nee, dit helpt niet. Gaan jullie (de gedachten) 
maar op die stoel zitten.’ Dan denk ik gewoon andersom. 

Het gaat in ieder geval om je zelfbewustzijn rondom je woorden en dat 
verandert je realiteit. Woorden bezitten kracht. Gebruik ze! 

Wat gaat jouw patronendoorbreker zijn?

Uitgaven en uitstroom
Je kunt je bedrijf alleen maar runnen als er geld instroomt en in een zekere mate 
weer uitstroomt. Hoe loopt dit proces bij jou? De volgende tips gaan je helpen 
dit uit te zoeken. 

Tip 28
Realiseer overzicht in je businessleven

Hoe meer ik met mensen over geld praat, hoe meer verhalen ik te horen 
krijg. Deze verhalen moet ik met je delen. Denk je misschien dat je de enige 
kluns bent als het over belastingen of geld gaat? Niets is minder waar. 

Neem het verhaal van Liesbeth de Korte bijvoorbeeld, over interen op je 
privévermogen als je een bedrijf start en draait. Dat is nooit de bedoeling 
van het starten van je onderneming. Lees hier hoe zij het heeft opgelost. 

 ‘Als ik € 10.000,- moet betalen, dan geloof ik je, en als je zegt dat ik € 10.000,- 
terugkrijg, dan geloof ik je ook.’ Dat zei ik tegen mijn accountant aan het 
eind van mijn eerste jaar als ondernemer. En ik moet zeggen, het voelde 
heel bedreigend om niet te weten hoe hoog mijn belastingaanslag zou zijn. 
Want moest ik nu zuinig aan doen, of had ik juist geld te besteden? Ik had 
werkelijk geen idee.

Zo ook voor mijn salaris. Wat was een reëel bedrag om aan mezelf over te 
maken? Ik koos voor een veilig bedrag, bang dat ik mijn bedrijf in problemen 
zou brengen. Ondertussen teerde ik wel stevig in op mijn privévermogen. 
En dat kan toch niet de bedoeling zijn als je ondernemer bent.
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Toen kwam Profit First in mijn leven. Profit First is niet alleen een methode 
om je financiën te managen, het geeft je ook inzicht in wat reëel is om te 
reserveren. Dat geeft zoveel vertrouwen en rust. Als ondernemer heb je al 
genoeg ballen in de lucht te houden en het is heel fijn als je dan weet dat je 
financiën op orde zijn. 

Ik zag het meteen; ik had mezelf jarenlang veel te weinig salaris uitbetaald. 
Stapje voor stapje heb ik mijn salaris opgehoogd en het is klaar met het 
interen op mijn privévermogen. Ik weet hoeveel ik moet reserveren voor 
belastingaanslagen, laat die Belastingdienst maar komen.

Nu heb ik overzicht. Ik weet precies welke percentages ik van mijn 
ontvangsten in de verschillende potjes moet storten en ik zie in een 
oogopslag of ik bepaalde investeringen wel kan doen of niet. Ik log in op 
mijn bank en ik zie meteen hoeveel geld ik in de verschillende potjes heb. 
Ik hoef nooit meer te twijfelen of ik iets kan betalen, het saldo van mijn 
bankrekeningen geeft me direct feedback.

En ik neem mijn winst, iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Het is zo fijn 
om een buffer te hebben voor moeilijkere tijden, want het is niet de vraag óf 
die tijden komen, maar wanneer. Met Profit First ben ik er klaar voor. En dan 
heb ik het nog niet eens over het feit dat je aan het eind van ieder kwartaal de 
helft van je gereserveerde winst mag opnemen. Wat zeg ik: moet opnemen. 
Met dat geld beloon je jezelf voor het feit dat je ondernemer bent, dat je 
risico’s neemt en dat je kei- en keihard werkt. Het voelt zo goed als je jezelf 
kunt trakteren van je eigen geld. Zo zorgt Profit First ervoor dat je nog meer 
geniet van je ondernemerschap.

Hoe zorg jij voor overzicht in je geld en bedrijf?

Lees de volgende tip over wat Profit First is. 

Tip 29
Regel je financiën met de Profit First-
methode 

De Profit First-methode komt uit Amerika en is begonnen als een boek (de 
grondlegger is Mike Michalowicz). Het is een leuke, praktische en toeganke-
lijk manier om je financiën te managen. 

De traditionele formule voor een overzicht in je cijfers is:
Omzet minus kosten = winst.

De Profit First-formule is echter:
Omzet minus winst = kosten. 

Je stelt eerst je winst veilig en van wat er overblijft, betaal je de kosten. Denk 
even aan de Wet van Parkinson. Je maakt op wat er beschikbaar is. Door 
je geld op verschillende rekeningen te zetten, werkt je brein anders. Als je 
je winst en omzet scheidt, heb je minder geld om uit te geven. Zo ga je 
realistischer en voorzichtiger met je geld om. 

Een ander aspect is het gedeeltelijk opnemen van je winst. Zet je winst 
op een aparte rekening en keer dit eens per kwartaal uit. Zo ga je nog 
verstandiger om met je geld.

Maarten Ligthart van Sysplatform.nl zegt hierover: 
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‘Profit First heeft ons bedrijf zeker ‘gered’ van 80% 
kosten terug naar 35-40% oftewel, het heeft de kosten 

gehalveerd. Profit First heeft ons duidelijke kaders 
gegeven en echt een systeem. Waardoor we nu inzicht 

hebben en dus ook echt winst maken.’ 

Liesbeth de Korte van VA Bene Support zegt: 

‘Werken met Profit First heeft mijn money mindset 
veranderd. Ik had eerst totaal geen gevoel bij wat wel en 
wat niet kon in mijn bedrijf en met Profit First weet ik 

het. Ik voel me nu veel rustiger.’

Om te beginnen met de Profit First-methode adviseer ik je 2 dingen: 
• lees het boek Profit First; en 
• open een zakelijke rekening bij KNAB. 

Bij KNAB kun je online heel eenvoudig extra spaarrekeningen aanmaken, 
zonder extra kosten. Zo heb ik extra spaarrekeningen voor:
• Salaris
• Belasting
• Kosten
• Sparen
• Winst

Met deze – redelijk eenvoudige – verdeling van spaarrekeningen ben ik al 
superblij. Nu weet ik dat ik de Btw-aangifte kan betalen. Ik krijg ook een beter 
overzicht in de kosten voor mijn bedrijf omdat ik ben begonnen met vaste 

percentages. Na de eerste 6 weken ben ik gaan kijken of de percentages 
in orde waren en of ik op alle rekeningen voldoende had staan voor mijn 
verplichtingen. Na nog wat kleine verschuivingen, loopt het systeem nu. 

Voor mij is de kern van Profit First dat het niet zo is dat er aan het eind van 
de rit wat kruimels overblijven voor mezelf (ook wel bekend als winst). Nee, 
vanaf de eerste euro die binnenkomt, gaat er een klein percentage naar je 
winstrekening. En van die winst kun je elk kwartaal leuke dingen doen.

Ga jij de Profit First-methode toepassen?

Profit First
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Tip 30
Durf te investeren in jezelf of in je bedrijf

Tip uit het Marketing Handboek voor een succesvolle praktijk, geschreven door 
Sandra Derksen

Oei, daar heb ik een pijnpunt te pakken. Investeren. In jezelf of in je bedrijf. 
Om in jezelf te leren investeren, is het nodig om de high-end-mindset te 
omhelzen. Je gaat je gedragen als een VIP’er. 

High-end programmagericht werken vraagt om een omslag in je denken. 
Voor menigeen betekent dit zelfs een radicale omslag in denken. Het kan 
een confrontatie zijn met soms diepliggende hardnekkige overtuigingen. 

Er zijn 3 mindsets die je kunnen helpen om op high-endniveau te gaan 
werken. 

1. De transformatie via mijn programma is zo waardevol 
dat men bereid is hier goed voor te betalen
Je bewust zijn van de waarde die jij hebt te bieden, is een voorwaarde 
om geïnteresseerde mensen enthousiast ‘ja’ te laten zeggen tegen je 
high-endprogramma. Waarde is uiterst subjectief. Jij kunt welke prijs dan 
ook vragen voor wat je aanbiedt. Of dat nu in een uurtarief is, of als high-
endprogramma, jouw klant bepaalt uiteindelijk of het de investering waard 
is. Waarde vertaalt zich hier dan in resultaat. En resultaat is wat de klant krijgt 
door jouw begeleiding. Dat kan resultaat zijn op de korte termijn, maar vooral 
resultaat op de langere termijn. Het is telkens weer verbazingwekkend om 
te signaleren hoezeer de professional zichzelf klein houdt, terwijl hij diep 
vanbinnen weet dat hij heel veel te bieden heeft.

2. Ik voel me vertrouwd om hoge bedragen te vragen
Om met high-endprogramma’s te werken en van bijvoorbeeld € 1.000,- 
voor een programma naar € 2.000,-, € 3.000,-, € 5.000,- of zelfs € 10.000,- of 
meer te gaan, is het nodig dat je er heel snel mee vertrouwd raakt om hoge 
bedragen te vragen. 

3. Potentiële klanten wachten er nu al op om ‘ja’ te zeggen 
tegen mijn high-endprogramma
Een eerste gedachte bij de meesten is een ongelovige en tamelijk stellige 
gedachte: ‘Dat bedrag gaat mijn klant er nóóit voor betalen’. Fout! OK, niet 
elke klant is bereid om dit bedrag te betalen, maar dat hoeft ook niet om 
een bloeiende en financieel florerende praktijk te hebben. Je hebt zelfs 
(veel) minder ja’s dan nee’s nodig om rendabel te kunnen zijn. Onthoud: jij 
bepaalt de prijs en je klant bepaalt of jouw dienst dit waard is. Als jij iets 
hebt te bieden waarin jij goed bent, wat waardevol is en waarmee jouw 
potentiële, ideale klant een urgent probleem heeft, dan is de juiste klant 
wel degelijk bereid om de investering te doen om het probleem op te 
lossen. Sterker nog: ik stel dat als jij iets waardevols hebt te bieden, jouw 
ideale high-endklant nu al zit te wachten op jouw high-endprogramma. En 
deze high-endklant ... die woont helemaal niet in een moeilijk te bereiken 
Verweggistan, maar bevindt zich naar zeer grote waarschijnlijkheid op dit 
moment al in je omgeving.

Durf jij jezelf als een high-end ondernemer op te stellen?  
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Tip 31
Maak een persoonlijk fonds voor jouw 
plezieruitgaven 

Het is belangrijk dat jouw partner ook met hetzelfde idee van geld leeft. Uit 
de mindset van schaarste komen, is iets wat je samen kunt en moet doen. 
Anders is het een recept voor strijd. Het plezierfonds kan op een aparte re-
kening staan of in je spaarvarken zitten. Dat mag je lekker zelf weten. Het 
gaat erom dat jij het vult en dat je eventuele partner het vult. En je mag er 
alleen iets uithalen als je plezier gaat maken. 

Suze Maclaine Pont over haar geldmindset en haar plezierfonds:

Hoe omschrijf jij je eigen money mindset nu en 5 jaar 
geleden?
5 jaar geleden was ik me rot aan het werken om ‘het’ voor elkaar te krijgen. Ik 
voelde me schuldig naar mijn man en kinderen, probeerde daar van alles aan 
te doen, maar ik vermeed de werkelijke oplossingen. Nu neem ik werkelijk 
de verantwoordelijkheid die nodig is. Beide gaan over verantwoordelijkheid 
nemen. Dat deed ik toen ook. Alleen toen vanuit een oude manier van 
denken. Vanuit mijn moeders pijn die mij overnam. Nu vanuit vrijheid en 
keuze.

En waar gebruik je een plezierfonds voor?
Om te SPELEN!! Voor ik dat had, was ik altijd aan het ‘voelen’ of ‘onderhandelen’ 
met mezelf of ik iets had verdiend. Of ik het waard was. Of het ‘kon’. Maar ik 
had geen enkele manier om te beoordelen of dat ook zo was, anders dan: 
het moet maar kunnen ... 

Onze ziel wil spelen. Gewoon uit eten en bestellen wat je ECHT lekker vindt en 
niet wat het goedkoopste is. Of een paar schoenen kopen zonder nadenken 
of je ze nodig hebt. Of lekker naar de sauna. Of iets met de kinderen doen.

Ik heb nu een aparte bankrekening en daar gaat een percentage van mijn 
inkomen naartoe en dat geld moet op. Elke maand. Zodat ik blijf spelen. 
Die energie neem ik mee in al het andere. Ik geef ook een percentage weg, 
ik spaar een percentage en ik bewaar een percentage voor huishouden en 
opleidingen of dingen die ik wil leren. 

Op dit moment hebben we 2 plezierfondsen. Eén is echt voor mij alleen, de 
andere is voor het gezin. Als ik nu iets voor mezelf koop, is er nooit meer de 
vraag of het kan, of ik het wel verdiend heb. Het geld is er en het is er puur 
voor het plezier. Zo maken we ook lijstjes voor grote en kleine dingen. We 
weten nu al dat het leuk is om daar geld aan te besteden. 

Heb jij al een plezierpotje? 
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Tip 32
Word niet de dupe van je eigen 
optimisme

Een interview met Christel Nolle.

Christel Nolle en haar man Martijn werden in 2006 geconfronteerd met 
een bedrijf dat dreigde failliet te gaan. Dat wisten ze af te wenden maar ze 
bleven achter met bijna een ton aan schuld, om precies te zijn € 99.657,43. 
Christel: ‘We wisten wel dat we er niet zo florissant voor stonden, maar we 
dachten dat we het nog wel konden redden. De bank dacht daar anders 
over. Onze privé- en zakelijke rekeningen werden afgesloten, net als de 
creditcards, rekening courant en persoonlijke lening’. 
In haar eigen blog is Christel glashelder. Ze zijn de dupe geworden van hun 
eigen optimisme en hun gebrek aan het echt kennen van de cijfers. 

Ik sprak haar over die tijd en natuurlijk over de vraag: ‘Hoe betaal je dat af?’ 

‘Euro voor Euro’, dat was haar eerste antwoord. ‘Vanaf het moment van het 
dreigende faillissement gingen alle gesprekken in het gezin over geld. De 
bandbreedte van je brein daalt echt als je geen of heel weinig geld hebt. In 
die tijd was het vaak BYOL (eigen popcorn en een filmavond thuis, in plaats 
van naar de bioscoop) en heel erg op taal letten.’ 

‘Ik kon zeggen dat ik op een flat 2 hoog achter was beland, maar ik kon ook 
zeggen dat ik in een 4-kamerappartement aan het water woonde. Dat klinkt al 
heel anders hè?’

Ze bouwden een goede relatie op met hun schuldeisers en waren 
gaandeweg open over de situatie in hun eigen netwerk. Dit leidde tot mooie 
connecties en versnelde afbetalingsmogelijkheden. Naast consuminderen 
en het regelmatig naar de kringloop gaan, is het bewust met geld omgaan 
een hele belangrijke les geweest. In 2012 waren ze schuldenvrij. In 6 jaar tijd 
is de schuld van een ton weggewerkt. 

‘Het belangrijkste als je in de schulden komt, is zelfinzicht. Bekijk waar 
je schulden vandaan komen en loop er niet voor weg. Want pas als je 
accepteert dat je schulden hebt, kun je hulp zoeken en accepteren.’

Na al die ervaringsjaren is Christel vastbesloten om ook iets met die kennis 
te gaan doen. Zij blogt over haar situatie en heeft sinds 2018 de website 
7dagenweekend.nl opgericht. Samen met haar man heeft ze besloten dat 
ze financieel vrij wil worden, en wel zo snel mogelijk. 

‘Dit betekent bijvoorbeeld geld wegzetten en niet alles uitgeven, 
de hypotheek versneld aflossen en andere mensen een goede en 
ondersteunende geldmindset bijbrengen middels trainingen en workshops. 
Van de nood een deugd maken, noemen we dat.’ 

Heb jij al eens in de schulden gezeten en dat afgelost? Zo niet, hoe 
zou je dat doen? 
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Tip 33
Spaar jezelf naar vrijheid

Op een dag kom ik Maartje van der Zwet op het spoor. Zij spaart samen met 
haar vriend om in 2020 de wereld over te zeilen. Het is nu begin 2018. 

Hoe pakt ze dat aan?  

Maartje vertelt graag:
‘Sparen is belangrijk, dat hoor je al van kinds af aan. Maar sparen is lastig als 
je geen doel voor ogen hebt. Als je iets leuks tegenkomt, is het toch moeilijk 
om van je spaargeld af te blijven. Als je je vrijheidsdoel helder voor ogen 
hebt, wordt sparen veel gemakkelijker.

Spaardoel 
Om te sparen voor jouw vrijheid, is een spaardoel nodig. Wat wil je zo graag, 
dat je er andere leuke dingen voor wilt laten? Wat geeft jou de vrijheid die je 
graag wilt? Eerst heb ik dit zelf op papier gezet. Voor ons was dit de wereld 
over zeilen. Ook heb ik dit vaak gevisualiseerd. Ik zag mezelf al zitten op 
een eilandje in de zon aan het ontbijt, uitkijkend over de mooie blauwe zee. 
Door dit spaardoel vinden wij het makkelijker om leuke dingen te laten en 
dat geld weg te zetten voor ons doel, onze vrijheid.

Daarna heb ik uitgerekend hoeveel wij moeten sparen. Voor ons is dit 
onder andere alle uitrusting die je normaal niet terugvindt op een zeilboot 
waarmee binnen Nederland wordt gezeild, maar zeker wel nodig is als 
je een wereldreis maakt. Daarnaast heb je natuurlijk flink wat spaargeld 
nodig als je op een lange wereldreis gaat. Samen hebben wij een overzicht 
gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Waar wilden we mee stoppen? 

Denk hierbij aan abonnementen. Wat wilden we wel blijven doen? Zo gaf 
mijn vriend resoluut aan dat hij niet wilde stoppen met sporten in de jaren 
dat we gingen sparen. Ondanks dat, kwamen we uiteindelijk toch op een 
mooi bedrag per maand uit wat we konden sparen.’

De spaartips van Maartje
1. Automatische bankoverschrijving

Je kunt bij elke bank opdrachten instellen. Je stelt bijvoorbeeld in dat 
je elke week € 10,- overmaakt naar je spaarrekening. Dit zijn kleine 
bedragen en het gaat ongemerkt. Maar op de lange termijn ontstaat 
toch een leuk bedrag.

2. Pin contant geld voor je boodschappen en andere uitgaven
Deze tip heeft een dubbele werking. Je kunt niet meer uitgeven dan 
het gepinde bedrag, waardoor je je aan het wekelijkse of maandelijkse 
budget voor boodschappen houdt. Daarnaast kun je het geld dat je 
eventueel overhoudt in een spaarpot stoppen, zodat je extra spaart. Dit 
motiveert ook om extra goed op je uitgaven te letten, zodat je zoveel 
mogelijk geld in je spaarpot kunt stoppen.

3. Tussenspaardoel
Spreek met jezelf een tussenspaardoel af. Als je X bedrag gespaard 
hebt, mag je iets leuks doen of kopen. Zo werk je naar een beloning toe 
en is het sparen makkelijker vol te houden. Hierdoor geniet je ook meer 
van het sparen, omdat je heel even niet op de kleintjes hoeft te letten 
als je je tussenspaardoel hebt gehaald.

Wat is jouw spaardoel? 
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Tip 34
Track & trace je geld

Wat komt erin, wat gaat eruit? Dit lijkt natuurlijk de simpelste tip van het hele 
boek. Wat geef je uit en wat komt er binnen? Toch blijkt dat veel zelfstandig 
ondernemers geen idee hebben van hun vaste lasten en vaste uitgaven. De 
inkomstenkant houden ze nog wel in de gaten, maar daarna wordt het een 
zwart gat. 
• Hoeveel moet er nog worden betaald aan belastingen?
• Hoeveel geef je per jaar uit aan software?
• Voor hoeveel geld huur jij anderen in om iets aan je bedrijf te doen?
• Is het huren van dit kantoor echt nodig?

Het is ook het stokpaardje van ondernemers als Annemarie van Gaal. Ken je 
cijfers, houd van je cijfers, weet wat wel en niet kan, weet vooraf wanneer je 
weer grotere investeringen moet doen en wanneer de Belastingdienst weer 
aanklopt. In eerdere tips leerde je al over Profit First en over het overzicht 
van je geld. Om een sterkere geldmindset te krijgen, is het nodig om ook 
daadwerkelijk overzicht te krijgen. Geld moet je vertrouwen en rust in je 
leven geven. Bij het denken aan geld moet je diep vanbinnen weten dat 
alles klopt, dat alle rekeningen betaald zijn en dat er voldoende geld is om 
te leven en te investeren. 

Natuurlijk is dit heel gemakkelijk gezegd. De gemiddelde ondernemer 
heeft een hekel aan boekhouden, krijgt vlekken in de nek van cijfers, van 
jaarrekeningen en meer. Deze tip is er dan ook voor bedoeld om je aan het 
denken te zetten. Het succes van jouw bedrijf mag niet afhangen van toeval 
of van het gebrek aan overzicht. Je zult niet de eerste ondernemer zijn die 

volledig verrast wordt door 3 aanslagen van de Belastingdienst na de eerste 
3 jaren in business. 

Oh, ja, ik was één van hen. Ik kreeg 3 blauwe enveloppen tegelijk, 
van mijn 3 eerste jaren in business. Of ik in 3 maanden tijd even  
€ 21.000,- aan belasting wilde betalen. Waaaaat? Zoveel. Daar had ik niet 
op gerekend. Dit moest ik oplossen. Eerst bellen met de Belastingdienst 
om een betaalregeling aan te vragen. Dat was mogelijk. In plaats van dat 
ik het binnen 3 maanden moest betalen, werd het binnen twaalf maanden. 
Dankzij ons privé-geld kon ik uiteindelijk de belastingschuld voldoen. Ik 
heb toen mijn man moeten beloven dat dit NOOIT weer ging gebeuren Dat 
wilde ik ook echt niet. 

Na het betalen van die € 21.000,- kwam het woord ‘overzicht’ in mijn leven. 
Ik heb vanaf toen stelselmatig 35% van mijn omzet opzij gezet. En dat is tot 
op heden altijd voldoende geweest om de belasting te betalen. En sinds ik 
Profit First toepas, is het nog overzichtelijker geworden. 

Weet jij EXACT wat er uitgaat en wat binnenkomt? Eerlijk?
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Nieuwe mindset eigen maken
Het je eigen maken van een nieuwe mindset is een werkwoord. Het is het gevolg 
van een besluit. De volgende tips doen er alles aan om jouw proces in gang te 
zetten. Het echte werk doe je zelf. 

Tip 35
Voel verkoop als echt van dienst zijn: 
sales is serving

Heb jij enig idee waarom geld niet als vanzelf naar je toestroomt? Natuurlijk 
is er dat innerlijke werk dat je te doen hebt, maar zeg eens eerlijk: houd jij 
van verkoop, van sales? Vraag jij om de verkoop?

Je hebt prachtige ervaring, of kennis of producten. Maar het aan de man 
of vrouw brengen, dat is een heel ander onderwerp. Veel (startende) 
ondernemers voelen die enorme hobbel als ze gaan verkopen. Werkelijk 
iedereen die ‘iets’ tegen verkoop heeft, begint met het voorbeeld van de 
autoverkoper: slijmbal, niet geïnteresseerd, opdringerig, foute grapjes, 
om de waarheid heen draaien. En dus zeg jij: verkoop is eng, opdringerig, 
slijmerig, glad, niet authentiek. En ik zeg: allemaal bullshit. Je bent 
gewoon een schijterd. Je bent bang. Bang dat ze nee zeggen, bang dat ze 
je afwijzen. 

Als jij een hekel aan die autoverkoper en diens eigenschappen hebt, is de 
kans dat jijzelf die tactieken toepast helemaal nul. Jij kunt dit niet. Je wilt dit 
niet. Natuurlijk niet. 

Verkopen is het oplossen van iemands probleem. Stel je voor dat je honger 
hebt en je wandelt naar de bakker. Daar aangekomen zie je geen brood 
en de winkel is dicht. De bakker verkoopt die dag niet. Jij hebt nog steeds 
honger … Je wandelt naar de volgende bakker en daar kun jij heerlijk brood 
kopen. Opgelost. 

Stel dat jouw potentiële klant ‘honger’ heeft, laten we zeggen dat deze 
klant een nieuwe boekhouder zoekt. Wat gebeurt er dan als eerste? Juist, de 
klant opent Google en gaat zoeken. Natuurlijk komen er resultaten, de klant 
vergelijkt thuis en neemt contact op met de meest aansprekende optie. Hier 
kan het al 3 keer misgaan in de verkoop. 
1. Je wordt niet gevonden.
2. Jouw website nodigt niet uit.
3. Je klant kan jouw contactgegevens niet snel vinden. 

Stel dat het wel lukt. Jij gaat die nieuwe klant helpen met zijn of haar 
boekhouding. Hoe blij denk je dat die klant is? Heel blij! Eindelijk kan de 
boekhouding worden uitbesteed. Eindelijk heeft die klant weer tijd voor zijn 
of haar kerntaken. 

Dit principe geldt ook als je coach, therapeut of healer bent. Jij kunt het 
probleem van die klant oplossen. Samen met die klant, maar jij bent de 
expert. Het is dan ook jouw taak om te zorgen dat je goed gevonden wordt 
door je doelgroep. 

En als een klant jou gevonden heeft en jij merkt dat je die klant echt goed 
kunt helpen, dan vraag je de gegevens van die klant om een passende offerte 
te maken. Wees vanaf het begin af aan duidelijk dat jouw dienstverlening 
geld kost. 

Kun jij op een andere manier naar verkopen kijken? 
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Tip 36
Laat de wereld zien wat jij te bieden hebt 
met marketing

Ik weet dat het maar één tip uit een boek is. Maar het is zo’n belangrijke. Tij-
dens mijn webinars gebruik ik altijd een foto van een kat achter het gordijn. 
En dan vertel ik het volgende.

Kijk even mee naar het plaatje hiernaast. Zie je die kat? Dat is een hele 
slimme, mensgerichte kat, met een enorm talent voor waar hij/zij goed in is. 
Die kat wil ongelooflijk graag mensen helpen. Zal alles voor mensen doen. 
Maar die kat zit achter zijn gordijn te wachten tot er een fantastische klant 
voorbijkomt die geholpen wil worden. En natuurlijk komt er af en toe een 
klant langs, maar niet genoeg. Te vaak zit die kat gefrustreerd achter het 
gordijn omdat hij/zij niet op video durft, een webinar geven een stap te ver 
vindt of al snel bang is dat hij/zij te vaak mailt en dus te weinig waardevolle 
tips deelt. Natuurlijk doet de kat ook niet aan selfies. Stel je voor.

Voel diep vanbinnen dat je jouw toekomstige klanten in de steek laat door 
niet met je aanbod te komen. Door niet vindbaar te zijn. Stel je toch eens 
voor: op dit moment huilt er iemand wanhopig in zijn/haar zolderkamertje. 
Deze potentiële klant heeft al uren ge-Googled en kan niemand vinden om 
zijn/haar probleem op te lossen. Ja, deze klant is wel even op je website 
geweest, maar ja, die site was al 4 jaar oud, er waren geen testimonials van 
tevreden klanten te vinden en er was ook geen video van jou. Deze klant 
vertrouwde jou nog niet en was binnen 1 minuut weer van je website af. En 
huilde eenzaam verder op de zolderkamer. 

Laat je klant niet in de steek. Wees gepast trots op je aanbod en laat het uit 
volle borst zien. 

Hoe en waar laat jij je potentiële klant in de steek? 

 



37

110

37

111

F
O
R
T
U
N
A

F
O
R
T
U
N
A

Tip 37
Neem verantwoordelijkheid voor je 
eigen geldstroom

Pauline Sibbel reisde mee met een van mijn VrijheidsOndernemers Cruises. 
Zij bracht mij in contact met een hele andere manier van denken. Bewust 
denken. Vanuit frequenties en 100% verantwoordelijkheid nemen. Haar kijk 
op geld deel ik graag met je. 

 ‘Vanuit de 100% mindset kijken naar geld is een eyeopener. In essentie is 
geld energie. En energie is onbegrensd. Net als de hoeveelheid geld die er 
is. De waarde van geld verandert voortdurend. Als je geld niet laat stromen, 
stagneert de stroom. De mindset die jij over geld hebt opgebouwd, zegt 
alles over jouw bereidheid te geven, te ontvangen, te delen en te genieten. 
Er zijn zoveel mensen die veel geld hebben en er niet van genieten, omdat 
ze een bekrompen mindset over geld hebben. Er zijn ook mensen die bijna 
niets hebben en toch in overvloed leven. Jij kiest. Jij bepaalt. It’s up toyou. Er 
bestaan geen regels voor. Je leert het alleen door doen en ervaren. Door je 
bewust te worden van je eigen mindset ten aanzien van alles. 

Als mindsettrainer leer ik mensen de samenhang te zien tussen mindset, 
mentaliteit en resultaat. Mijn deelnemers krijgen tools om de reset van 
angstgedreven denken, naar waardengedreven doen te maken. Hierdoor 
kunnen ze hun wensen werkelijkheid maken. 

Zodra je vanuit een verruimd bewustzijn leert waarnemen, verandert je kijk 
op alles. Op jezelf, op anderen, op de wereld, op de werkelijkheid en dus ook 
ten aanzien van geld. Geld krijgt pas waarde en betekenis als je er iets voor 
terugkrijgt wat voor jou waardevol is. 

Ik werk al meer dan 20 jaar met universele waarden, wetten en frequenties 
en de werking hiervan is magisch. Zodra je hiermee leert werken, verandert 
je waarneming en hierdoor je beeldvorming, je mindset en ook het 
resultaat. Mindsettransformatie begint altijd tussen je eigen oren en buiten 
je comfortzones. Hier ontdek je dat oplossingen altijd voor het grijpen 
liggen. Voor verreweg de meeste mensen is geld een krachtige drijfveer. 

We leven in een land waar angst regeert en angst houdt ons gevangen in 
de mindset van tekort. Tekort aan aandacht, tekort aan liefde, tekort aan 
erkenning en waardering en aan respect voor wie je bent en wat je doet. 
Je moet de omslag van tekort naar overvloed zelf maken. Leven in tekorten 
werkt vernauwend, beperkend en verkrampend. Het demotiveert en voedt 
angstgestuurd denken en doen. Leven in overvloed verruimt je bewustzijn 
en werkt bevrijdend en verfrissend. Jij bent de magneet. 

Jij bepaalt of je geld aantrekt of afstoot. 

In trainingen die ik zelf heb gevolgd over geldmindset, ging het vooral over 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geldstroom. Waaraan geef je 
geld uit? Zodra je meer uitgeeft dan er binnenkort, kom je in de schuld. Draai 
je dit om, dan kun je sparen, investeren en in overvloed leven. Overvloed 
is er altijd en bij iedereen. Dus het ervaren van overvloed heeft altijd te 
maken met je eigen keuzes, je eigen overtuigingen en je eigen mindset. 
Zodra je dankbaar leert zijn voor dat wat je wel hebt en op dagelijkse basis 
je zegeningen telt, start je leven in overvloed. Dit heeft effect op alles. Hoe 
meer je geeft, hoe meer je ontvangt. 

Ter inspiratie en paar overtuigingen van mij: 
• Voor mij wordt altijd gezorgd. 
• Ik ben de rijkste vrouw ter wereld. 
• Geld vloeit moeiteloos naar me toe.
• Ik ben een geldmagneet. 
• Ik houd van geld en geld houdt van mij.’
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? Voel jij je weleens de rijkste vrouw/man ter wereld? 

Tip 38
Durf nee te zeggen tegen projecten

We kennen vast allemaal de quote van Loesje:

“Nee’ zeggen tegen een ander is ‘ja’ zeggen tegen jezelf.’

Hoe moeilijk kan het zijn? Want denk eens even mee. Jij hebt je geweldige 
missie opgeschreven, je why is helder, je weet waarvoor je het doet en je 
weet welke taken jij hebt om aan je bedrijf te werken. En dan ineens belt er 
een voormalig opdrachtgever. Met een geweldige interimklus, 3 dagen in 
de week, goed verdienen. 

Wat doe jij?

‘Ja’ zeggen betekent de zekerheid van het geld, voorlopig. Maar geen 
autonomie, geen tijd om aan je bedrijf te werken, geen tijd voor je eigen 
content en je klanten. 

‘Nee’ zeggen, is ‘nee’ zeggen tegen veel geld. Maar wel vrijheid, tijd voor je 
klanten, je marketing en je bedrijf. 

Moeilijk, moeilijk … 

Uit mijn ervaring blijkt dat hoe duidelijker jij weet waar je naartoe werkt, 
hoe gemakkelijker je nee zegt. Daarom 5 gouden tips om je grenzen aan te 
geven.
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1. ‘Nee’ tegen de ander, is ‘ja’ tegen jezelf
Te veel rekening houden met de ander, betekent dat je te weinig rekening 
houdt met jezelf. Hallo! Dit is een recept voor burn-out. Denk aan de zuurstof 
in het vliegtuig: eerst voor jezelf zorgen, dan pas komt de ander in beeld. 

2. Denk niet in tijd maar in energie
Plan je agenda leger en houd het leeg. Als je agenda te vol is, ben je al moe 
voordat de week begint. Denk daarom liever: welke activiteiten geven mij 
energie en waar kost het mij energie. Plan maximaal 1 energievreter op 1 
dag. Plan ook rust, ontspanning en beweging in. 

3. Wees integer aan de afspraak met jezelf
Plan tijd voor jezelf in. Echt voor jou alleen. Doe dan iets waarvan jij blij 
wordt. Verbreek de afspraak met jezelf niet. Zelfintegriteit is zo belangrijk. 

4. Zeg wat je wel wilt
Geef je grenzen duidelijk aan zonder bang te zijn om de ander te kwetsen. 
Wil je lekker thuiszitten en de buurvrouw appt net voor een kop koffie, dan 
app je gewoon terug: dank je, maar ik wil even lekker alleen zijn. Wil iemand 
met je meerijden? Zeg dan gewoon vriendelijk: ‘Ik rijd liever alleen.’ 

5. Richt je op jezelf, het zijn jouw grenzen
Als dienstverlenende ondernemer richt jij je snel en vaak op de vragende 
klant. Wil je nog even dit, of kunnen we even bellen? Ook hier geldt: bepaal 
je grens en geef aan wat wel kan. Daarom heb ik de telefoon tegenwoordig 
standaard op stil staan en ligt deze verder weg. Ik zie later wel of er berichten 
voor me zijn. 

Waartegen ga jij ‘nee’ zeggen? 

Tip 39
Spread the wealth

Whatever it is that you want, give more of it.  
‘Ook als je schaarste ervaart: geef geld weg’ - Kiva 

Trakteer iemand op een kop koffie. Geniet van het gevoel 
dat jij de ander trakteert. 

Toen ik bezig was met dit boek en mensen vertelde over de tips was één 
ding heel duidelijk. De tip over het delen van je welvaart moest geschreven 
worden door Lisa Peek. Zij gaf aan: ‘Jeanet, dit is precies waar ik voor sta en 
wat ik anderen leer. Mag ik deze tip voor jouw boek schrijven?’ 

Natuurlijk. Woorden van een expert zijn altijd welkom. Lisa, ga je gang.

Lisa: ‘Is het je al eens opgevallen dat gulle mensen vaak ook succesvol 
zijn in hun bedrijf? Ze delen heel gul hun kennis, hun netwerk en andere 
waardevolle middelen met het doel om hun klanten, collega’s of netwerk 
te helpen. Ze geven om hun community en wat wij uitzenden naar het 
Universum komt terug naar ons zoals het gooien van een boomerang die 
door de lucht cirkelt en naar je terugkomt. 

Wees alert: dit werkt beide kanten op. Als jij je bedrijf vanuit ‘ik heb dat 
nodig’ leidt is er een bron van schaarste en angst. Klanten voelen dat. Veel 
ondernemers zijn bij mij gekomen met een probleem, ze trekken te veel of 
alleen maar klanten aan die financiële problemen hebben zodanig dat die 
klanten hun facturen aan jou niet kunnen betalen. Na wat speurwerk en 
doorvragen blijkt dat ze alleen maar klanten accepteren omdat ze bang zijn 
dat er geen andere of betere klanten komen.
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Angst trekt angst aan. 

Dus in welke financiële positie je ook zit, je kunt aansluiten op de emotie 
van dankbaarheid voor de overvloed in je leven. Als jij je bedrijf leidt vanuit 
de energie van gulheid is het eerlijk, authentiek en aantrekkelijk. Je deelt 
jouw welvaart om het leven van anderen te verbeteren. Het leven zal jou 
daar voor belonen. Klanten en mogelijkheden voelen zich aangetrokken 
tot jou. ‘

De les die ik al jaren voel is dat het niet uit maakt hoe veel geld je hebt, je 
kunt altijd wel een beetje van je geld missen en dat weggeven aan anderen 
of aan een doel dat jij ondersteunt. Het voelt goed om je welvaart te delen.

Hoe ga jij je geld en welvaart delen? 

Archetypes 
Archetypes geven een blauwdruk van hoe jij bent. Je kiest zelf welk archetype 
je inzet om keuzes te maken. Ook kun je kosteloos de geldarchetype-test doen. 

 

Tip 40
Test welk geldarchetype jij bent

Het is al jaren geleden dat ik met de theorie over geldarchetypes in aanra-
king kwam. In 2015 bezocht ik een event van Ellen de Lange-Ros over dit 
onderwerp en ik las haar boek Een zaak van geld. Ik was verkocht. 

Wikipedia: Een archetype is een geïdealiseerd 
oermodel dat ten grondslag ligt aan latere 

varianten. Personificaties, objecten of concepten uit 
de culturele traditie, (drama, de literatuur, 

de mythologie, religie) of zelfs de geschiedenis (helden) 
kunnen dienen als archetype.

Ik houd van overzichtelijke indelingen. Natuurlijk weet ik wel dat de 
waarheid nooit in één type of uitslag valt. 
Alle geldarchetypes zijn goed. 
Als ondernemer heb je ook meerdere archetypes nodig. 

Archetypes zijn een schematische weergave van de werkelijkheid. Ik geef 
er ook geen oordeel over. De archetypes zijn ontwikkeld om jou een beter 
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inzicht in jezelf en je klanten te geven. Je kunt de archetypes aanspreken 
om je bedrijf uit te bouwen, maar ook zeker in gesprekken met nieuwe 
klanten. Je kunt je salesstrategie aanpassen op je klant. Waar de ene klant 
gevoelig is voor status, wil de andere klant bij jouw netwerk horen en weer 
een ander neemt moeilijk afscheid van geld. Na het doen van de gratis test 
ontdek jij de top-3 van jouw archetypes. Die archetypes helpen jou om je 
bedrijf en je leven op te bouwen. De kunst is om ze samen te laten werken, 
om de krachtigste aspecten uit elk archetype naar boven te halen, om te 
ontdekken en te accepteren dat ook elk archetype valkuilen of uitdagingen 
heeft (om niet te zeggen dat het soms echt destructieve zwakke plekken 
zijn). Jouw archetypes kunnen je saboteren, je voor de gek houden. Jij bent 
dit straks voor, omdat je ze herkent. 

De link van de test is https://jeanetbathoorn.nl/ontdek-geld-archetype/  

Weten wat je drijft, is belangrijk in je leven, maar is als ondernemer nog 
veel belangrijker. Ondernemerschap is de snelste manier van persoonlijke 
ontwikkeling en het ontwikkelen van een gezonde geldmindset is essentieel 
voor jouw groei. Ben jij klaar om jouw archetypes te ontdekken? 

Ik raad je aan om eerst de test te doen en dan pas de archetypes te lezen. 
Dat kan je helpen om de test objectiever in te vullen. 

Nogmaals: alle archetypes zijn geweldig en hebben hun eigen kracht. Je 
gaat in de beschrijvingen zeker mensen uit je omgeving herkennen en dan 
bedenken dat ze vanuit hun archetype de beste keuze maken. 

Noot: de theorie van de geldarchetypes is ontwikkeld door Kendall 
Summerhawk. Ook ben ik Ellen de Lange-Ros dankbaar voor een deel 
vertaalwerk dat zij op zich nam. 

Ben je klaar om de geldarchetype-test te maken? Doe dat nu eerst.

Tip 41
Onderzoek of jij een Verzorger bent

Ter kennismaking volgt hier een korte beschrijving van het archetype. Het 
eerste geldarchetype dat we bespreken is de Verzorger. 

Vivian kwam bij mij in de opleiding. ‘Jeanet, ik ben al 
jaren aan het bouwen. Mensen zitten al jaren in mijn 

membershipsite, ze betalen maar € 37,- per jaar en nog 
zijn ze niet tevreden en willen ze meer. Ik ga kapot.  

Ik werk me te pletter, ze krijgen al zoveel en nog is het 
niet genoeg’. Oeps, dit is een ongewenste situatie en ik 

meen hier het archetype Verzorger uit te halen. 
Herken jij een Verzorger in jezelf of in anderen? Waar let je op?
De Verzorger is gul (vaak met geld en aandacht), geeft bijzonder veel waarde 
en is loyaal. Het vragen van geld of van hogere prijzen voor de diensten is 
vaak een uitdaging. De Verzorger kan ten onder gaan aan het geven. 

Je bent de Verzorger als jij:
• geld waardeert, maar het gevoel hebt dat je voor elke Euro die je 

verdient overdadig moet weggeven;
• van nature gul bent en ook anderen financieel wilt beschermen of 

verzorgen;
• verantwoordelijk bent voor je eigen financiën;
• vaak mensen aantrekt die jouw hulp nodig hebben, op financieel en 

ander gebied;
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?• genereus geeft aan mensen die het nodig hebben, vaak door het 
opofferen van jezelf; 

• niet veel hebt kunnen sparen of zelfs schulden hebt, doordat je te veel 
anderen bijstaat;

• financieel ‘misbruikt’ bent;
• wrok voelt naar anderen, omdat het niet wordt gewaardeerd;
• het gevoel van zelfwaarde laat hangen aan compassie, geven en ‘er zijn’ 

voor anderen;
• niet vraagt naar wat je biedt of waard bent.

Je ziet hier de klassieke valkuilen van een ondernemer. Dit type ondernemer 
geeft heel veel, vaak veel te veel, voor te weinig geld. We weten dat de 
waardering van laaggeprijsde producten ook laag is. Dus als ondernemer 
krijg je weinig terug van je klanten. Je blijft koopjesjagers aantrekken. 
Klanten die over je grenzen heen gaan. 

Zinnen als: ‘Ze zien niet in wat ik allemaal voor ze doe’ en: ‘Hoe kan het toch 
dat ik zo hard werk en nooit geld heb om leuke dingen te doen’, komen 
voorbij bij intakegesprekken met dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Verzorger te vergroten, is het nodig om 
te leren hoe jij heldere grenzen creëert als het om geld gaat. Je kunt voor 
anderen zorgen door zelf sterk te zijn. Wees een voorbeeld voor jezelf en de 
ander als het om verantwoordelijkheid en grenzen stellen gaat. Bedenk ook 
hoe jouw leven eruitziet over 3, 5 of 10 jaren als de steun die je aan anderen 
geeft niet-financieel is. 

Voor Vivian zijn we aan de slag gegaan. Het lidmaatschap van haar site 
werd een stuk duurder (verdrievoudigd). Mensen kregen de kans om uit te 
schrijven. Verder zijn aan haar productportfolio hogergeprijsde producten 
toegevoegd, zoals een VIP-dag. Daarnaast is lijstopbouw speerpunt nummer 
één geworden, omdat je alleen van een membershipsite profiteert als er 
volume wordt gedraaid. Er is licht gekomen in de situatie van Vivian, maar 
het proces gaat met horten en stoten. 

Als het geven van geld geen optie voor je is, op welke andere 
manieren kun je mensen die belangrijk voor je zijn dan helpen? 
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Tip 42
Onderzoek of jij een Heerser bent

Het volgende geldarchetype dat we bespreken is de Heerser. 

Henriëtte kwam bij mij in de opleiding. ‘Jeanet, ik heb je 
boek over de 50 verdienmodellen en ik ga het compleet 

anders doen. Ik heb mijn personeel ontslagen, mijn kantoor 
opgezegd en ik wil locatie-onafhankelijk werken. Net als 

jij. Maar het voelt wel als worstelen en doorduwen.  
De lol is er wel af soms.’ Dit is een situatie in onbalans en 

ik meen hier het archetype Heerser uit te halen. 
Herken jij een Heerser in jezelf of in anderen? Waar let je op?

De Heerser als ondernemer is bezig een imperium op te bouwen, een koninkrijk 
waar iedereen gedijt. De Heerser houdt van innoverend en spannend, dit wel 
ten dienste van groei. De Heerser is doortastend en creëert waarde. De Heerser 
kan ten onder gaan aan het werken, waardoor hij niet meer kan genieten van 
het moment. 

Je bent de Heerser als jij:
• nooit tevreden bent met wat je hebt verdiend. Je daagt jezelf continu 

uit om hogere financiële doelen te bereiken;
• de meeste tijd en aandacht aan je bedrijf spendeert;
• bang bent om de controle over je geld, macht en identiteit te verliezen;

• gevoelens van ‘niet goed genoeg zijn’, verstopt in overpresteren, 
ambitie en het streven naar meer;

• weerstand hebt om geld uit je bedrijf te halen en je voorzichtig bent 
met uitgaven;

• ervan houdt om mensen te versterken en hun leven te verrijken met 
jouw bedrijf (denk aan dat koninkrijk waar iedereen gedijt);

• ervan houdt om iets te maken, te veranderen en op te bouwen van 
blijvende waarde;

• een natuurlijke en gepassioneerde leider bent die mensen willen 
volgen. Dat geeft jou de prestige en reputatie die je graag wilt. 

Je ziet hier al klassieke valkuilen van een Heerser als ondernemer. Dit 
type ondernemer blijft werken en ontwikkelen. Het is nooit genoeg. Geld 
uitgeven is lastig, dus zomaar investeren in nieuwe software of nieuwe 
mensen is een pijnlijk punt. De Heerser kan het jaren alleen doen en dan ook 
redelijk succesvol zijn. De Heerser kan zich niet overgeven aan pleziertjes. In 
het nu leven is een dingetje voor anderen. En altijd maar dat gevoel dat er 
nooit genoeg geld is. 

Zinnen als: ‘Ik werk me een slag in de rondte en ben al 3 jaar niet met vakantie 
geweest’ en: ‘Hoe kan het toch dat ik zo hard werk en dat mijn personeel dat 
niet doet’, komen voorbij bij intakegesprekken met dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Heerser te vergroten, is het nodig om te 
leren hoe jij welvaart met gemak en gratie realiseert, moeiteloos. Geld is 
een maatstaf voor succes, bij jezelf en bij anderen. Omdat je van nature sterk 
bent in leidinggeven, actiegericht bent en voor het resultaat gaat, kun je 
jezelf ook uitdagen om je ambities te focussen op jouw spirituele kant en op 
zoek gaan naar de meest waarachtige bron van zelfwaarde. De opbrengst 
van het creëren van emotionele vrijheid is onbetaalbaar. 
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Samen met Henriëtte heb ik eerst gekeken naar het ideale verdienmodel. Wat 
wil ze precies, waar is ze goed in? Wat is de context van het verdienmodel. 
Henriëtte wilde vanuit 2 plekken in de wereld kunnen werken, Nederland 
en Suriname. De kracht van haar leidinggevende kant gaat ze ontwikkelen. 
Ze gaat voor het bedrijf gebruikmaken van ‘otherpeople’s time’. Het werk 
wordt door Surinaamse professionals gedaan, de facturering is in Nederland 
en voor Nederlandse prijzen. De marge is voor Henriëtte en voor het bedrijf. 
Van beide kanten is het een win-win. Dit imperium komt er wel. 

Wat zijn 10 dingen die je graag wilt doen in het leven, puur voor de 
lol? 

Tip 43
Onderzoek of jij een Alchemist bent

In deze tip bespreek in het archetype Alchemist. 

Adinda kom ik tegen bij een grote bijeenkomst. Ze was 
bijna niet te stoppen. ‘De wereld is zo’n mooie plek. 

Hoe kan het toch dat mensen met geld die wereld willen 
afbreken. Zien ze dan niet dat je met dit geld ook 

prachtige dingen voor de aarde en voor mensen kunt 
doen. Iedereen lijkt wel een slaaf van geld. Dat kan niet 
de bedoeling zijn in het leven. Als ik een paar miljoen had, 
wist ik het wel.’ Tsja, dit is een situatie in onvrede en ik 

meen hier het archetype Alchemist uit te halen. 
Herken jij een Alchemist in jezelf of in anderen? Waar let je op?

De Alchemist als ondernemer is altijd vol van ideeën. Overal zijn 
mogelijkheden en kansen. De Alchemist ziet ook de waarde van anderen. 
De Alchemist heeft een haat-liefdeverhouding met geld. De Alchemist geeft 
meer om sociale rechtvaardigheid en het leiden van een beweging, dan 
om het verdienen van geld. De Alchemist wordt ook de innerlijke idealist 
genoemd. 
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Je bent de Alchemist als jij:
• wordt aangetrokken tot bijzondere en niet-conventionele manieren 

om geld te verdienen;
• vaak een haat-liefdeverhouding met geld hebt;
• afhankelijk bent van anderen voor financiële steun (inclusief subsidies 

of werken voor stichtingen);
• je vanbinnen onzeker en kwetsbaar voelt over jouw mogelijkheden om 

geld te genereren;
• het makkelijk vindt om anderen de kracht te geven om in zichzelf te 

geloven;
• talent hebt om geld op onconventionele manieren aan te trekken;
• gelooft dat er een oneerlijke verdeling van geld is in de wereld;
• nooit genoeg geld lijkt te hebben om alle doelen te ondersteunen die 

belangrijk voor je zijn. 

Je ziet hier al wat valkuilen van een Alchemist als ondernemer. Dit type 
ondernemer blijft ideeën genereren en heeft moeite om deze ideeën om te 
zetten in financieel succes. Geld is de basis van het kwaad in de wereld, dat 
is een typische Alchemist-overtuiging. 
Zinnen als: ‘Mensen zijn een slaaf van geld’ en: ‘Hoe kan het toch dat er 
zoveel geld is dat wordt verspild’, komen voorbij bij intakegesprekken met 
dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Alchemist te vergroten, is het nodig om te 
leren hoe jij ideeën omzet in geld. Geld is niet van nature slecht. Mensen 
hebben de macht om er mooie dingen mee te doen. Jij ook! Door jouw 
energie van de Alchemist in te zetten op het monetariseren van ideeën, 
krijg jij macht om meer impact op deze wereld te hebben. Je hebt een 
krachtige wil. Gebruik die om praktische acties uit te voeren, die zorgen 
voor verandering en inspiratie. Maak financiële vrijheid een prioriteit en 
jouw impact groeit. 

Met Adinda ben ik gaan brainstormen en daarna hebben we pas de 
realiteitscheck aangezet. Adinda heeft zich gecommitteerd aan het 
veranderen van de wereld met het geld dat zij naar zich kan toetrekken. 
Los van alle idealen is het nodig om heel concreet aan de gang te gaan. De 
wereld wordt niet veranderd door alleen maar te roepen en te wensen. Dat 
ziet Adinda nu ook in. De affirmatie die zij nu gebruikt: ‘Met al dit geld kan ik 
prachtige dingen doen voor de wereld.’ 

Als geld heilig voor je zou zijn, hoe zou jij geld dan behandelen en 
waarderen? 
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Tip 44
Onderzoek of jij een Beroemdheid bent

Het volgende geldarchetype dat ik bespreek, is de Beroemdheid. 

Bernadette ziet er altijd stralend en piekfijn uit.  
Op bijeenkomsten vormt zich rond Bernadette altijd snel 

een kring van andere ondernemers. Ze is dan helemaal 
in haar element. Een Beroemdheid houdt van opvallen en 

mensen imponeren. 

Ik kwam haar een paar jaar geleden tegen bij een grote 
bijeenkomst over succes en geld. 

Ook toen zag ze er tiptop uit. Maar toen ik echt met 
haar in gesprek ging zei ze: ‘Jeanet, er moet iets 
gebeuren. Ik heb zoveel moois te brengen, maar mijn 

spaargeld is bijna op’ en: ‘Zeker heb ik een VIP-ticket 
gekocht, ik wil wel het beste van het beste uit dit event 

halen’. Dit zijn typische Beroemdheid-uitspraken.  
Tijd voor actie. 

Herken jij een Beroemdheid in jezelf of in anderen? Waar let je op?

De Beroemdheid als ondernemer toont leiderschap. Beroepsmatig zal een 
Beroemdheid anderen helpen met het maken van een geweldige indruk 
(styling, branding, marketing). Ze leven vanuit luxe en kunnen ook als 
rolmodel dienen voor anderen die te zuinig en niet comfortabel leven. De 
Beroemdheid geeft om mooie spullen, mooie kleding en opvallen. 

Je bent de Beroemdheid als jij:
• geld waardeert als een middel om status, imago en de waardering te 

krijgen die je wilt;
• gemakkelijk geld uitgeeft om je imago te verbeteren, denk aan 

merkkleding, specifieke vakantiebestemmingen en bling-bling;
• ervan houdt om op te vallen in de massa;
• een charismatische of magnetische persoonlijkheid hebt;
• als kind wellicht niet de waardering en onvoorwaardelijke liefde of 

positieve opvattingen hebt gekregen van mensen die voor jou als kind 
belangrijk waren;

• vaak een imago van welstand en succes laat zien, dat niet altijd 
overeenkomt met de hoogte van jouw bankrekening;

• het gevoel hebt dat jij jezelf beschermt tegen het negatieve oordeel of 
de veroordelingen van anderen door het laten zien van je rijkdom. 

Maak kennis met de valkuilen van een Beroemdheid als ondernemer. Dit type 
ondernemer blijft geld uitgeven. Sparen is erg moeilijk. De Beroemdheid kan 
een impulsaankoper zijn. De Beroemdheid leeft voor de buitenkant en kan 
veel geld uitgeven aan uiterlijk. Zinnen als: ‘Zonder make-up ga ik echt niet 
de deur uit’, of: ‘Wat loopt die er sjofel bij’, zijn typische opmerkingen van een 
Beroemdheid. Aan een Beroemdheid zul je nooit zien dat er geen geld is. 

Om de money mindset van een Beroemdheid te vergroten, is het nodig 
om te leren hoe mensen van jou kunnen houden, zonder dat je een show 
opvoert. Stel je voor dat indruk maken op anderen niet langer belangrijk 
voor je is. Welke 3 belangrijke financiële beslissingen neem je dan? 
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Bernadette is nog steeds dezelfde stralende persoonlijkheid. Zij heeft de 
laatste jaren veel innerlijk werk gedaan en de buitenkant losgelaten (nou 
ja, losser). Het bedrijf is gestructureerder vormgegeven. Vooral is er een 
plan gemaakt over het uitgeven van geld. Nu heeft Bernadette de afspraak 
dat er boven de € 50,- niets meer zomaar wordt uitgegeven. De wens om 
aan te kopen, wordt opgeschreven en besproken met het team of met de 
accountant. Door bewust uit te geven en vooral naar de stip op de horizon 
te werken, is Bernadette gelukkiger met haar uitgavenpatroon. Haar bedrijf 
en haar zelfvertrouwen groeien.  

Als jij de ster zou zijn in je eigen financiële toekomst over 3 jaren, 
welke gewoontes verander je dan vandaag? 

Tip 45
Onderzoek of jij een Verbinder bent

De Verbinder is het volgende geldarchetype dat ik met je wil doornemen. 

Vera kende ik al jaren. Ik ben een netwerker, zij is een 
netwerker. Ze deed het prima qua bedrijf. Ze had alleen 

geen idee hoe prima. Geld was er wel. Ze had ook een 
rotsvast vertrouwen in het hebben van geld.  

Maar overzicht? Nee. Of ze nou kon investeren in een 
opleiding of in een cruise; ze had geen idee. Ze dacht van 
wel: ‘Ach, het kan er nu zeker af en anders verzin ik wel 
weer iets om meer geld te verdienen.’ Deze Verbinder 

doet duidelijk iets goed, heeft klanten, werkt vanuit haar 
hart, maar laat het onderwerp geld liggen. 

Herken jij een Verbinder in jezelf of in anderen? Waar let je op?
De Verbinder als ondernemer werkt vanuit het hart, bijna altijd met mensen. 
Gelukkig zijn, is belangrijker dan geld. De Verbinder voelt niet veel stress 
door geld. Er komt altijd wel een oplossing. En als Verbinder is dat ook vaak 
zo. 

Je bent de Verbinder als jij:
• je lange termijn kunt verbinden met anderen om inkomen te genereren;
• blij bent dat anderen financiële beslissingen voor je nemen;
• wenst dat je niet hoeft na te denken over het verdienen of managen 

van geld;
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• vermijdt je geldsituatie onder ogen te zien. Je hoopt dat het vanzelf 
beter wordt;

• eenvoudig het gevoel krijgt dat je onmachtig of slecht met geld bent;
• gemotiveerder bent om financieel voor je te laten zorgen dan dat je 

gedreven bent om financiële onafhankelijkheid te creëren.

Zie hier de klassieke valkuilen van een Verbinder als ondernemer. Het is een 
feest om Verbinders in je netwerk te hebben. Ze kennen iedereen. Maar ze 
hebben geen idee hoe ze dat in geld kunnen omzetten. 

Zinnen als: ‘Oh, ik kan je zo met die-en-die in contact brengen’ en: ‘Ik weet 
wel iemand die dit voor je kan oplossen, waarschijnlijk voor niks of voor 
weinig’, komen voorbij bij intakegesprekken met dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Verbinder te vergroten, is het nodig om 
te leren hoe je inziet dat jezelf verbinden met mensen ook staat voor 
verbinden met geld. Leer om je capabel met geld te voelen. Als Verbinder 
moet je inzien dat hoe comfortabeler je bent met geld, hoe meer kracht je 
jezelf geeft. Een goede en gedegen financiële opleiding geeft een dieper 
gevoel van zelfrespect en zelfwaarde. Zo vervalt ook de neiging om je te 
vergelijken met anderen. 

Met Vera samen heb ik gekeken naar haar ideale verdienmodel. Wat wil ze 
precies? Waar is ze goed in? Wat is de context van het verdienmodel? Vera 
wil anderen faciliteren. Ze is de ideale gastvrouw. Haar eigen kennis is ook 
prima, maar ze haalt veel meer vreugde uit mensen connecten, iets voor 
anderen doen. Daarom kiest ze voor een verdienmodel dat inhoudt dat zij 
voor anderen aan de slag gaat met een locatie en dat zij op de achtergrond 
de training helemaal faciliteert.  

Welke overtuigingen moet je hebben of veranderen om jezelf de 
kracht te geven voor financiële onafhankelijkheid? 

Tip 46
Onderzoek of jij een Verzamelaar bent

Het volgende geldarchetype dat ik bespreek is de Verzamelaar. 

Victor kwam bij mij in de opleiding. ‘Jeanet, het gaat 
eigenlijk hartstikke goed. En ik durf niet eens aan je 
opleiding te denken. Wat een smak geld is het voor mij. 
Maar ik heb je nu echt nodig. Ik kom niet vooruit en ik 
heb vorig jaar veel te veel belasting betaald.’ Dit is 

een herkenbare situatie en ik meen hier het archetype 
Verzamelaar uit te halen. 

Herken jij een Verzamelaar in jezelf of in anderen? Waar let je op?
De Verzamelaar als ondernemer kan eenvoudig geld sparen en vindt het 
onderwerp financiële vrijheid machtig interessant. De Verzamelaar kan met 
een gerust hart 20 jaar werken aan financiële onafhankelijkheid. 

Je bent de Verzamelaar als jij:
• de neiging hebt anderen te beoordelen vanwege hun geldgewoontes;
• zorgvuldig beneden je stand leeft;
• een grote emotionele verbinding voelt met het sparen van geld;
• zuinig bent, gierig zelfs, als je nadenkt over aankopen en je koopt bij 

voorkeur in de uitverkoop;
• dingen snel een luxe vindt die anderen als vanzelfsprekend ervaren;
• zelden of nooit schulden hebt en heel goed bent in het sparen van geld;
• spaart om niet afhankelijk te zijn of je persoonlijke vrijheid te verliezen.
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De klassieke valkuilen van een Verzamelaar als ondernemer kun je je wellicht 
voorstellen. Dit type ondernemer blijft lang alles zelfdoen en investeert 
moeilijk of met tegenzin. Als de Verzamelaar investeert kan hij/zij zich schuldig 
en vertwijfeld voelen. De Verzamelaar kan zich beperken als ondernemer door 
geen geld uit te geven. Ook overkomt het de Verzamelaar in een succesvol 
jaar dat ondanks een goede omzet er te weinig is uitgegeven en dat er aan het 
eind van het jaar ineens heel veel belasting moet worden betaald. 

Zinnen als: ‘Ik ga daar echt geen geld aan uitgeven, wat zonde’ en: ‘Hoe betaalt 
hij/zij dat?’, komen voorbij bij intakegesprekken met dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Verzamelaar te vergroten, is het nodig 
om te leren hoe je welvaart realiseert met vertrouwen en gulheid. Waar 
beperkt geld (uitgeven) je in je groei? Bereik je alles wat je wilt nu? Welke 
investeringen kun jij doen om je welvaart te vergroten? 

De Verzamelaar en geld zijn een natuurlijke combinatie. Ze houden van 
elkaar. Aan een Verzamelaar zul je ook nooit zien of hij/zij welvarend is. De 
Verzamelaar leeft onder zijn/haar stand. 

Voor Victor hebben we gekeken naar zijn ideale verdienmodel. Hoe hard 
wil hij werken, nu en straks? Wat wil hij bereiken en waar heeft hij al eens 
een positieve investeringservaring beleefd? De Verzamelaar wil vrijheid 
bewerkstelligen. We hebben gekeken naar verdienmodellen die nu bouwen 
vereisen, maar straks meer op de automatische piloot draaien. Dit kunnen 
bijvoorbeeld automatische webinarfunnels zijn met de verkoop van een 
online training, maar het kan ook investeren in vastgoed zijn. De kracht van 
de Verzamelaar omzetten in een verdienmodel, dat is toch een prachtige 
missie. Victor heeft besloten om eerst online geld te maken en als tweede te 
starten met investeringen in vastgoed. 

Stel dat je de komende 5 jaren genoeg spaargeld hebt, hoe zou dat 
je manier van leven veranderen? 

Tip 47
Onderzoek of jij een Romanticus bent

In deze tip ga ik dieper in op het geldarchetype de Romanticus. 

Roos kende ik al wel, maar nog niet zo goed. Maar wat 
zou ik haar goed leren kennen. Zij ging, zonder nadenken 
of twijfel, mee met de Trans-Atlantische cruise die ik 
jaarlijks organiseer. Want: ‘Ik heb zo hard gewerkt, ik 
heb dat nu echt verdiend.’ En dat is de Romanticus ten 

voeten uit. De Romanticus wil heus wel hard werken, maar 
vooral genieten met de hoofdletter G. Het leven is er om 
te leven. Soms heeft een Romanticus iets meegemaakt 
in het leven waardoor het besef van vergankelijkheid er 
is. Soms ervaart een Romanticus een innerlijke leegte 

die hij/zij opvult met mooie spullen en ervaringen. 

Herken jij een Romanticus in jezelf of in anderen? Waar let je op?
De Romanticus als ondernemer is genereus en gul. De Romanticus gelooft 
altijd dat er meer is. En vol overtuiging ondersteunt de Romanticus de 
economie. Als de Romanticus sterk in jou aanwezig is, kun je flamboyante 
uitgaven doen. Zo sprak ik Peter en hij leerde ook van alles over de archetypes. 
Zonder de test te doen, wist hij het zeker: hij was en is een Romanticus. 
Zo had hij jaren geleden zijn toenmalige vriendin een horloge van 25.000 
gulden gegeven. Wat? Ik viel zowat van mijn stoel. De Romanticus staat iets 
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verder van mijn top-archetypes. Maar Peter was er heel duidelijk over. Zij 
wou het graag, ze was er blij mee en draagt het horloge nog steeds. 

Je bent de Romanticus als jij:
• dingen koopt om genot te voelen, echt plezier vanbinnen of omdat je 

‘ervoor in de stemming bent’;
• het gevoel haat om slaaf van het geld te zijn. Jij wilt geld gebruiken om 

te genieten van de goede dingen in het leven;
• gelooft dat geld er is om van te genieten en je er niet van houdt om 

‘nee’ te horen;
• jezelf kunt verwennen om je onbewust te compenseren voor gevoelens 

van leegte en om je speciaal en geliefd te voelen;
• vaak het belang niet ziet van het sparen van geld, omdat het leven er is 

om van te genieten;
• vaak geld uitgeeft aan dingen, omdat je het gevoel hebt dat je ‘het 

verdient’;
• vaak vermijdt om je geldgedrag te veranderen, zelfs wanneer je weet 

dat het goed voor je is;
• mensen waar je om geeft ‘verpest’ met grote en overvloedige 

geschenken;
• jezelf vertelt dat je ‘niet goed met geld bent’ en de verantwoordelijkheid 

voor je geldgewoontes van je afschuift. 

Je ziet hier al de valkuilen van een Romanticus als ondernemer. Dit type 
ondernemer kan te veel geld uitgeven. Dat is duidelijk. De geldsituatie is iets 
om niet onder ogen te zien, de Romanticus vermijdt het liever. Dit brengt de 
Romanticus weleens in de problemen. En de Romanticus kan dingen kopen 
om een leegte te vullen. Zinnen als: ‘Het leven is er om van te genieten’ en: 
‘Ik werk zo hard, dat verdien ik gewoon’, komen voorbij bij intakegesprekken 
met dit type ondernemer.

Om de money mindset van een Romanticus te vergroten, is het nodig om 
te leren hoe jij kunt genieten van de perfecte dag zonder ook maar € 1,- uit 
te geven. De Romanticus moet leren dat de zekerheid van een financiële 

toekomst samengaat met zich bijzonder en geliefd voelen. Daarnaast is het 
nodig om de trigger te vinden die de Romanticus gebruikt als hij/zij zegt: ‘Ik 
verdien het’. 

Met Roos hebben we duidelijk het pad uitgezet van goed leven en goed 
sparen. Roos heeft geleerd de aandacht te focussen op het creëren van 
waarde en betekenis in het leven. Dingen die je met geld kunt kopen, 
zijn minder belangrijk geworden omdat de triggers voor dit gedrag zijn 
gevonden. Roos vindt nu meer voldoening in financiële zekerheid en kan 
nu sparen. De rust is teruggevonden. 

Als geld en het kopen van spullen niet de oplossing voor jouw 
gevoel is, hoe handel je dan?
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Tip 48
Onderzoek of jij een Rebel bent

De Rebel is het laatste geldarchetype dat ik in dit boek bespreek. 

Op een dag kwam ik in contact met Rutger. Ik weet niet 
meer precies waar. Maar in de loop van de jaren kwam ik 
hem vaker tegen. Rutger leek altijd met geld bezig te 
zijn. Niet op een obsessieve manier, maar gewoon bezig. 

De laatste keer dat ik hem sprak, had hij een sabbatical 
van een paar jaar genomen. Hij had net zijn bedrijf 

verkocht, tegen een goede prijs natuurlijk. En hij was 
alweer bezig met een volgende start-up. 

Herken jij een Rebel in jezelf of in anderen? Waar let je op?
De Rebel als ondernemer neemt grote risico’s. Daardoor kan de Rebel heel 
veel geld verdienen alsook heel veel geld verliezen. Part of the game, zal de 
Rebel zeggen. De Rebel is bereid om te gokken met financiële zekerheid. 
De Rebel is niet op zoek naar balans. Balans is niet spannend of belangrijk. 
Rutger had ook alle pieken en dalen al meegemaakt. Hij is ervan overtuigd 
dat er altijd wel weer kansen zijn om geld te maken. 

Je bent de Rebel als jij:
• aangetrokken wordt tot de mogelijkheden om rijk te worden;
• een financieel risico wilt nemen, in ruil voor een grote potentiële winst;
• graag wilt opvallen in de massa, je bent geen grijze muis;

• lef en vasthoudendheid hebt als het gaat om het genereren van 
inkomen;

• ervan houdt om rebels te zijn en te laten zien wat je kunt;
• niet vaak meegaat in de mening van anderen;
• altijd op zoek bent naar manieren om een financieel voordeel te hebben;
• veel aandacht geeft aan het stijgen en dalen van je getallen;
• de neiging voelt om de ‘held van de underdog’ te zijn en hen wilt laten 

zien wat er mogelijk is met geld.

Je ziet hier al de Rebel als ondernemer. De Rebel is bij voorkeur ondernemer. 
Dit archetype gedijt niet goed op de werkvloer. Als de Rebel in loondienst 
is, zal hij/zij ook graag met geld werken. Dit type ondernemer is altijd 
bezig met geld. De Rebel kan goed structureren en houdt van financiële 
complexiteit. De Rebel heeft aandacht voor getallen en financiële details. 
En van alle archetypes is de Rebel degene die de meeste risico’s wil nemen. 
Rutger gaf aan nu op zoek te zijn naar financiële vrijheid. Waar kan hij nu 
in investeren, zodat hij in ongeveer 3 maanden tijd een jaarinkomen kan 
genereren? Zodat hij de rest van het jaar lekker kan kitesurfen. 

Om de money mindset van een Rebel te vergroten, is het nodig om te leren 
hoe je je leven zodanig kunt veranderen dat je een veilig inkomen hebt om 
van te kunnen leven. De rebel moet ook leren niet altijd met geld te stunten. 
Als het er al is, zal de Rebel moeite hebben met de balanssituatie en gaan 
nadenken over de volgende risicovolle investering. De rebel heeft baat bij 
succes en moet dit leren ombuigen naar een consistent inkomen. Al vindt 
de Rebel de Verzamelaar een zeurkous, toch heeft de Rebel iets van deze 
eigenschappen nodig om rustig oud te kunnen worden. 

Met Rutger hebben we meteen de hulp ingeroepen van een extern financieel 
adviseur, eentje die wel risico’s kan zien, maar ook het veilige kan opzoeken. 
Rutger heeft op dit moment immers geld zat. Met de adviseur is afgesproken 
om een vastgoedportefeuille op te bouwen, alsook veilige beleggingen 
in onder andere goud en langlopende obligaties. Daarnaast krijgt Rutger 
een percentage van zijn eigen geld om mee te ‘spelen’ en te investeren in 
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bijvoorbeeld start-ups. De afspraak is dat de adviseur en Rutger tweemaal 
per jaar een hele dag samen doorbrengen, op een onorthodoxe plek in 
Nederland of in het buitenland. Rutger heeft geleerd om zijn talent om te 
zetten in duurzaam succes. Hij voelt nu voldoening, omdat hij weet dat zijn 
inkomen de rest van zijn leven gegarandeerd is. Hij staat te trappelen om 
in het volgende vliegtuig naar Brazilië te stappen, met zijn kitesurf-spullen. 
Nederland is veel te koud en te behoudend. 

Schrijf 8 manieren op die jouw leven kunnen veranderen als je in 
staat bent een veilig inkomen te creëren waarvan je kunt leven?

Tip 49
Pas archetypes toe bij je salesgesprek

Je hebt net alle 8 archetypes doorgenomen. In deze tip lees je hoe je die 
kennis toepast in een verkoopgesprek.

De Verzorger: als de Verzorger jouw product of dienst afneemt, is hij nog 
beter in staat zijn klanten te verzorgen. Onderzoek met de klant op welk 
gebied dat kan zijn. Stel die vraag ook. Hoe kun jij met mijn product je zorg 
verbeteren? De Verzorger wil aandacht. 

De Heerser: met jouw product of dienst kan de Heerser groeien en zijn 
imperium opbouwen. Onderzoek met de klant hoe deze tijd kan besparen 
of meer kan verdienen met jouw product. De Heerser wil jouw ambitie 
voelen. 

De Alchemist: met jouw product of dienst kan de Alchemist een veel 
grotere groep klanten helpen. Om de wereld echt mooier te maken, is het 
nodig om impact te hebben. Daarvoor heeft de Alchemist jouw product 
nodig. De Alchemist wil jouw betrokkenheid bij de wereld zien. 

De Beroemdheid: de status van de Beroemdheid stijgt als hij jouw product 
of dienst afneemt. Hij wordt gezien en hoort erbij. Dit kunnen fantastische 
spullen of ervaringen zijn. Prijs speelt geen rol. De Beroemdheid hoeft geen 
korting. 

De Verbinder: als de Verbinder jouw product of dienst afneemt, leert hij 
nog meer interessante mensen kennen. Hij wordt onderdeel van de ‘familie’. 
Met al deze nieuwe connecties kan de Verbinder ook floreren en het bedrijf 
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laten groeien. De Verbinder zal jou eerst moeten kennen en vertrouwen. 
Neem de tijd en bied netwerk. 

De Verzamelaar: met jouw product of dienst kan de Verzamelaar nog meer 
geld genereren. Daarvan wordt de Verzamelaar blij. Maar… de Verzamelaar 
investeert moeilijk. Wees voorbereid op korting of liever nog: geef een hele 
goede bonus bij aanschaf. 

De Romanticus: door jouw product of dienst af te nemen voelt de 
Romanticus genoegen. De Romanticus valt voor goede ervaringen, voor 
bourgondisch genot. Speel in op het feit dat de Romanticus jouw product 
of dienst heeft verdiend. Er is altijd wel een reden te vinden. 

De Rebel: door jouw product of dienst af te nemen, is de Rebel bezig met 
zijn geldspel. Kan hij er meer van maken? Super! Kan hij het verliezen? Even 
goede vrienden. Speel in een verkoopgesprek in op snelle groei, ambitie en 
uitdaging. Spreek ook met plezier over geld. 

Denk je dat jij je salesgesprekken op een andere manier kunt voeren? 

Tip 50
Geld is een cirkel: een verhaal uit een 
Grieks dorp

Ik sluit de 50 tips af met een verhaal. Niemand weet of het volgende verhaal 
echt gebeurd is. 

Stel je een lieflijk Grieks dorp op een heuvel voor. Olijfbomen. Uitzicht op 
zee. Dorpen waar er vele duizenden van zijn. Dit dorp was bijzonder. In dit 
dorp hadden de mensen het geldspel door. Ze hadden de code gekraakt, 
zoals dat heet. 

Zoals we wellicht weten, hebben Griekse dorpen het moeilijk. Crisis, 
omgevallen banken, schulden. En de bevolking lijdt daaronder. Dat beviel 
de inwoners van dit dorp niet. Op een dag kwamen ze bij elkaar, met al hun 
geld. Samen bleken ze nog € 1.000,- te bezitten. Cash. 

De mensen in het dorp hebben alle schulden in het dorp op een rij gezet:
• De slager was nog € 1.000,- schuldig aan de boer.
• De boer is € 1.000,- schuldig aan de wasvrouw.
• De wasvrouw is€ 1.000,- schuldig aan de marktman.
• De marktman is € 1.000,- schuldig aan de bakker.
• De bakker is € 1.000,- schuldig aan de vrachtwagenchauffeur.
• De vrachtwagenchauffeur is € 1.000,- schuldig aan de makelaar.
• De makelaar is € 1.000,- schuldig aan de schilder.
• De schilder is € 1.000,- schuldig aan de timmerman.
• De timmerman is € 1.000,- schuldig aan de aannemer.
• De aannemer is € 1.000,- schuldig aan de hoteleigenaar.
• De hoteleigenaar is € 1.000,- schuldig aan de slager.
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En zo was de cirkel rond. 

De dorpelingen gingen met al hun cashgeld naar de bank en ruilden dit om 
voor 1 briefje van € 1.000,- . De slager betaalde de boer, de boer reed naar 
de wasvrouw en betaalde haar af, de wasvrouw betaalde de marktman, de 
marktman loste zijn schuldig in bij de bakker, de bakker gaf de € 1.000,-  
aan de vrachtwagenchauffeur, deze gaf het geld door aan de makelaar, de 
makelaar betaalde eindelijk de schilder, de schilder dronk een borrel met de 
timmerman en betaalde deze, de timmerman dronk nog een borrel maar nu 
met de aannemer en overhandigde daar de € 1.000,- , de aannemer liep naar 
de bar waar de hoteleigenaar achterstond en betaalde de € 1.000,-  schuld 
af en de hoteleigenaar liep snel naar de overkant om de slager af te betalen. 

Het dorp was ineens schuldenvrij. De afspraak was wel: geen rente in 
rekening brengen en de cirkel gaande houden. Iedereen in dit dorp was 
gecommitteerd aan het doel om het hele dorp schuldenvrij te krijgen. Met 
slechts 1 biljet van € 1.000,-  dat blijft stromen, is dit mogelijk. Zodra één van 
de dorpelingen het geld had gehouden, had verdonkeremaand of het aan 
andere zaken had uitgegeven, was de stroom gestopt. De energie was uit 
het dorp gevlogen. Er was ruzie gekomen, onenigheid. Over geld worden 
zoveel ruzies gemaakt. Dat wist dit wijze dorp. Aan het eind van deze 
bewogen dag zaten ze ’s avonds bij elkaar. Ze zaten op een paar bankjes 
en stoelen, bovenop de heuvel. Iedereen had zelf wat drank en hapjes 
meegenomen. Ze keken uit over de grote oceaan, de zee die altijd maar 
door stroomde. En ze waren trots. Trots op elkaar. Trots op het feit dat zij als 
dorp de geldcode gekraakt hadden. Er was rust, er was vrede. 

En ze leefden nog lang en gelukkig. 

Nawoord

Dit boek moest geschreven worden. Ook al paste het schrijven van dit boek 
niet meteen in mijn planning, ik voelde dat ik er tijd voor moest vrijmaken. 

Het thema GELD komt namelijk steeds weer bovendrijven. Vaak in de zin van 
een gebrek aan geld voelen. Het wordt mij te vaak verteld. Ondernemers die 
ik spreek, zuchten te vaak dat zij hun beste leven niet kunnen leiden. En nu 
bedoel ik echt niet dat we allemaal in een hangmat op een tropisch strand 
moeten liggen, maar ik bedoel vrijheid. Geld geeft vrijheid. 

Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. Ik moet ze teleurstellen. Het is namelijk 
onderzocht en geld maakt wel degelijk gelukkig. 

Geen geld maakt dagelijks ongelukkig. Iedere minuut denk je aan het gebrek 
aan geld. Jouw bandbreedte om te denken, versmalt. Je maakt onhandige 
beslissingen en voor je het weet, zit je in een neerwaartse spiraal. 

Natuurlijk zit er een maar aan. Geld maakt gelukkig tot ongeveer $ 75.000, 
zo blijkt uit een studie van de PNAS, een gerenommeerd wetenschappelijk 
tijdschrift in de Verenigde Staten. Eenmaal aangekomen bij de $ 75.000 
inkomensgrens, vlakt de correlatie af. Dit bedrag is ongeveer anderhalf keer 
het modale inkomen. Voor Nederland zou dat ongeveer € 56.000,- zijn. 

We lazen bij de Wet van Parkinson al dat als je meer gaat verdienen, je ook je 
uitgavenpatroon daarop aanpast. Dit is de reden dat we in eerste instantie 
altijd meer geld willen. 

Als je eenmaal stabiel bij de ‘geluksgrens’ bent aangekomen en je je geen 
zorgen hoeft te maken over de volgende hypotheekbetaling, dan komen 
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er andere geluksfactoren bij. Mensen halen geluk uit hun gezondheid en 
de gezondheid van hun naasten, een goed social leven en voldoening uit 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ik wil je laten weten dat ik dat ten volste 
besef. 

Maar zullen we het spreekwoord: ‘geld maakt niet gelukkig’, uitbreiden naar 
het gezegde: ‘geld maakt niet gelukkig als je ten minste 1,5 keer modaal 
verdient?’ Tot die tijd mag jij gerust zeggen dat geld jou gelukkig maakt. Laat 
je niet afschrikken door de gedachte dat je een geldwolf bent. Als iemand 
dat tegen je zegt, is dat vaak vanuit schaarste gezegd. Die ander ervaart een 
tekort aan geld en projecteert dat op jou. Jij bent de beslisser van wat je met 
je geld doet. En als dat betekent dat je 6 maanden per jaar in Spanje gaat 
wonen, dan is dat jouw keuze. Je hoeft je geld niet weg te geven. Je hoeft 
de wereld niet te redden. 

Geld geeft vrijheid. Ik schreef het al. Vrijheid om te wonen waar je wilt, om 
een veilige auto te kopen, om op reis te gaan, om die supersnelle computer 
te kopen, om je huis te laten schilderen en om te genieten. 

En die vrijheid gun ik jou ook! 

Dankwoord

Een dankwoord is altijd wat saai. Zal ik daarop een uitzondering maken?

Een paar dagen geleden reed ik zo’n 200 km in de auto. Naar mijn moeder. 
En ik besefte me ineens hoe blij ik was dat ik (nog) kon zeggen: ‘naar mijn 
moeder’. Als vrouw van 52 jaar in de auto stappen, eindeloos naar podcasts 
luisteren en dan terechtkomen bij je moeder. Mijn bedje al opgemaakt, de 
spruitjes op het fornuis (mijn lievelingsgroente) en de gehaktballen in de 
pan. Kijk: dat verdient dankbaarheid. 

Ik kom uit een familie, waar altijd meer mensen bij konden. Er kon altijd 
iemand mee-eten of blijven slapen. Elke nieuwe verkering was altijd 
welkom. Dat oergevoel neem ik ook mee voor de rest van mijn leven. Bij 
deze een heel groot dankjewel voor mijn familie, voor de gezelligheid en 
voor het altijd overvloedige eten. 

Dank ook aan mijn gezin. Mijn man en 3 kinderen. Ik ben geen doorsnee 
vrouw of moeder. Ik zit nooit met de thee klaar als ze thuiskomen. Nee, ik 
werk, ik reis, ik ben bij de paarden. Ik ben eigenzinnig, niet altijd meevoelend 
en al helemaal niet zo zorgzaam. Ze houden het al jaren met mij uit. Dank 
daarvoor.

Ook een dikke dankjewel aan mijn businesscoach Sigrun. Zij gelooft in mij. 
En dat heb ik ook nodig. Zij doorziet me, is slim, ziet kansen en spoort me aan 
om groot (groter) te denken. Vanuit hier wil ik ook mijn Mastermindgenoten 
bedanken, zij groeien samen met mij. En dat schept een band. 

Dank aan Daisy Goddijn. Zij identificeerde mij als mogelijke auteur en 
spoorde mij aan om dit boek te schrijven. Ze heeft geduld met me, houdt 
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mij op de rails en weet wat er nog aangeleverd moet worden en wat niet. 
Zonder haar ondersteuning was dit boek er nog lang niet geweest. 

Dank ook allen die mij geïnspireerd hebben rond het thema money 
mindset. In het bijzonder bedank ik Kendall  Summerhawk, Denise 
Duffield-Thomas, Lou Niestadt, Sandra Derksen, Lisa Eunice Peek, Robert 
Kiyosaki en meer. Daar waar ik boeken, blogs, podcasts of ander materiaal 
heb geraadpleegd, is dit in de bronnen duidelijk vermeld. Niet overal is 
duidelijk waar ik wat heb geleerd. Mocht iemand zich niet genoemd zien 
bij de bronnen en meent daar wel te moeten staan, neem dan alstublieft 
meteen contact op. 

Verder wil ik alle sterke vrouwen die mij voorgingen, bedanken. De eerste 
vrouwelijke student, vrouwelijke arts, vrouwelijke politieagente, vrouwelijke 
chirurg en mijn beide oma’s. Ze hadden de kracht om voor zichzelf op te 
komen. Om een eigen pad te kiezen. Om geen doorsnee vrouw te zijn. 

Over de auteur

In 2004 werkte ik nog in loondienst.
In 2004 kreeg ik mijn derde kind. 
En in 2004 verhuisden we van de Randstad naar de rand van Nederland. In 
de zomervakantie, want dat was beter voor de kinderen. Dachten we. Niets 
was minder waar! Verhuizen in de zomervakantie met 3 hele kleine kinderen 
was het domste wat we gedaan hebben. Zij kenden niemand, ze misten hun 
vriendjes, hun buurtje, hun clubjes. Ik kende niemand en ik werd in de loop 
van de zomer helemaal gek. 

We verveelden ons. We voelden ons eenzaam. Ik voelde me eenzaam. En 
opgesloten. Ik had nog geen vangnet aan moeders of buren opgebouwd, er 
was geen uurtje voor mezelf bij. Ik denk dat toen al de kiem voor het merk 
VrijheidsOndernemer® is gelegd. Ik had dit eenzame gevoel nooit eerder 
gehad. 

Vanuit de luxe van leven in de Randstad met heel veel coole banen, kwam ik 
terecht in een regio waar de banen (lief gezegd) minder aantrekkelijk waren. 
De banen voelden als 10 stappen terug. Vreselijk. En alleen daarom ben ik 
per 1 januari 2005 mezelf gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik 
heb en had geen drang om de wereld te redden. Ik heb geen roeping om 
precies dat in de wereld te doen wat nodig is. Nee, ik moest mezelf redden. 
En geloof me, ik ben geen geboren ondernemer. Wat heb ik allemaal moeten 
leren over het ondernemerschap. Bijna alles! 

Jarenlang heb ik trainingen gevolgd, cursussen gekocht, online materiaal 
verslonden, coachingsprogramma’s gevolgd en ook nu nog zit ik in een 
betaalde Mastermindgroep om mezelf te ontwikkelen. De afgelopen 2 
jaren stonden in het teken van geld en mijn relatie met geld. Opgegroeid als 
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dochter van de fietsenmaker en afkomstig uit een heel rood PvdA-nest, had 
ik bepaalde geldboodschappen van allerlei kanten ingewreven gekregen. 
Je kent ze: ‘Geld groeit me niet op de rug’, ‘Dat zijn niet ons soort mensen’, ‘Je 
moet hard werken voor je geld.’ 

Mijn naam is Jeanet Bathoorn, geboren in 1966 en ondernemer vanaf 1 
januari 2005. In de loop van de jaren heb ik meerdere bedrijven gehad. Ik 
ben moeder van 3 kinderen en eigenaar van een IJslands paard.

Maar ik ben ook VrijheidsOndernemer®. Vanaf 2012 focus ik mij op de 
combinatie bedrijf en ‘de rest van je leven’. Na het veranderen van mijn 
verdienmodel en na het maken van harde keuzes ben ik erin geslaagd om 
ongeveer 4 maanden per jaar te werken en 8 maanden per jaar te kiezen wat ik 
doe. Ik heb mijn bedrijf omgebouwd naar een VrijheidsOndernemersbedrijf. 
Nu kan ik werken WAAR, WANNEER en MET WIE ik wil. 

Het leven is heel kort. Het kan zo maar over zijn. Ik ben dankbaar voor mijn 
gezondheid, voor het feit dat ik ouder word (stop met zeuren daarover) en 
dat ik de mogelijkheden heb om een bedrijf op te bouwen op mijn eigen 
voorwaarden.

Dit gezegd hebbende: daarom is het voor mij superbelangrijk om andere 
ondernemers te ondersteunen in hun vrijheid. Het is mijn drijfveer om 
ze te inspireren, te motiveren en ze op te leiden.  Daarom organiseer ik 
mastermindgroepen en retreats voor VrijheidsOndernemers. 

Als 40+ vrouw ben ik niet als vanzelfsprekend met internet opgegroeid. 
En met mij vele leeftijdgenoten niet. Toen social media ontstond, ging er 
een wereld voor mij open. Mijn toenmalige werk als recruiter ging sneller 
en kostte minder geld. In 2005 maakte ik al een profiel op LinkedIn aan. Ik 
heb vanaf 2008 al duizenden mensen getraind in het gebruik van de sociale 
netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Google+ en vele andere 
sites. De expertnorm van 10.000 uren heb ik al ruim overschreden.

Mijn 5 boeken zijn gezamenlijk al 30.000 keer verkocht. Daarnaast ben ik 
regelmatig te gast bij radio en tv om mijn kennis over social media te delen. 
Zo was ik bij Hart van Nederland, EditieNL, Omroep Max, Ochtendspits en 
vaak bij BNR Nieuwsradio. 

Op jouw vrijheid!

Jeanet Bathoorn
Beek (Berg en Dal), maart 2018
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Hoe nu verder?

Allereerst: ik gun je van harte dat je aan je money mindset gaat werken, 
mocht dat nodig zijn. Voor jouw geruststelling: ook ik werk nog dagelijks 
aan het vergroten van mijn geldmindset. Ik denk dat dit proces nooit over is. 
Als je van ver komt – lees: met weinig geld bent opgegroeid – dan zul je har-
der moeten werken om een mindset te ontwikkelen waarbij geld welkom is. 
En veel geld is ook welkom, je gaat je erbij thuisvoelen. 

3 waardevolle oefeningen die bij het boek horen
Voor jouw eerste stap in het oprekken van je geldmindset heb ik 3 
waardevolle geld-oefeningen voor je uitgeschreven. Meteen toepasbare 
oefeningen. Per oefening ben je circa 4 minuten bezig. Geen ellenlange 
boeken invullen, niet dagelijks bijhouden wat je uitgeeft en wat er 
binnenkomt. Maar praktisch en snel. 

Ga naar http://jeanetbathoorn.nl/geldoefeningen om stappen te maken en 
deze 3 oefeningen door te nemen en uit te voeren. 
Deze oefeningen horen bij dit boek en worden je kosteloos aangeboden.

De geldarchetype test
Zoals al eerder genoemd in dit boek, kun je kosteloos de waardevolle 
geldarchetype test invullen, waardoor jij meteen weet wat je hoofd-
archetype is. Het geldarchetype geeft je meteen meer inzicht in jezelf en in 
je klanten. 
De geldarchetype test vind je hier: 
https://jeanetbathoorn.nl/ontdek-geld-archetype 

Per jaar start ik 2 of 3 keer met opleidingsgroepen en master-mindgroepen 
om jou tot VrijheidsOndernemer® op te leiden. 
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Alle actuele informatie rondom de nieuwste opleidingen staan op 
https://jeanetbathoorn.nl. 

Ben je voornamelijk geïnteresseerd in online trainingen en wil je het zelf 
doen? Ga dan naar http://www.vrijheidsondernemers.nl

Verder organiseer ik 2 tot 3 keer per jaar een buitenlands retreat voor 
ondernemers. De uitgebreidste retreat is een Transatlantische cruise van 14 
dagen. Verder staan op de planning Albanië, Estland, Las Vegas. Ik kies voor 
minder voor de hand liggende bestemmingen, vaak gekoppeld aan een van 
de onderdelen van het framework voor VrijheidsOndernemers®.

Mijn wens voor jou is: ga in elk geval verder!

Contact
Jeanet Bathoorn
VrijheidsOndernemer® 

Website: www.jeanetbathoorn.nl
E-mail:  connect@jeanetbathoorn.nl

www.linkedin.com/in/jeanetbathoorn/

www.facebook.com/jeanet.bathoorn

twitter.com/JeanetBathoorn

Geraadpleegde literatuur

Boeken
Kiyosaki, R. Rijke Pa, Arme Pa. 
Hill, N. (Nederlandse editie voor de 21e eeuw). Think & Grow Rich. 
Lange-Ros, E. de. Een zaak van geld 
Ducker, C. Rise of the Youpreneur 
Derksen, S. Claim je Waarde 
Hogema, F. Profit First 

Online geraadpleegde bronnen 
De online geraadpleege bronnen zoals podcast, online trainingen en blogs 
staan vermeld op: www.jeanetbathoorn.nl/literatuur

Op deze pagina kun je doorklikken naar de desbetreffende podcast, online 
training of blog.




