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Vind je weg naar emotionele
en financiële onafhankelijkheid

Iedereen wil leven zonder financiële zorgen. En dat kan! Voel je vrij reikt
je een stappenplan aan naar emotionele en financiële onafhankelijkheid.
Tijdens het lezen (en het doornemen van het gratis werkboek op internet)
leer je alles over geld verdienen, belasting betalen, ondernemen, sparen,
beleggen en vooral: anders consumeren. Maar allereerst helpt dit boek je bij
het verhogen van je emotionele intelligentie en geeft het je meer inzicht in
jezelf en je verwachtingen. Zo leer je de mindset en de vaardigheden
beheersen die jou financieel én emotioneel tot een rijker persoon kunnen
maken.

Voel je vrij

Wil jij ook die fantastische auto kunnen kopen? Of dat mooie huis met een
zwembad? Kom je steeds geld tekort aan het eind van de maand? Streef je al
een tijdje naar meer grip op je inkomsten en uitgaven? Misschien mis je dan
de juiste kennis en vaardigheden om het net even iets anders aan te pakken.
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Voorwoord
‘Geld maakt niet gelukkig’ wordt vaak gezegd. Maar het is wel handig
om er genoeg van te hebben; dat zullen de meeste mensen beamen.
Tegelijkertijd leef je niet om geld te verdienen; niemand wil leven om
alleen maar te werken. Toch besteden veel mensen het leeuwendeel
van hun leven aan het regelen van, en soms worstelen met, hun eigen
inkomen.
Je hebt er vast weleens over gefantaseerd dat je rijk was, dat je de
loterij had gewonnen. Geen geldzorgen meer! Wat denk je als je
iemand ziet rijden in een prachtige witte Lamborghini, met open dak en
leren bekleding? Wat denk je als je langs een grote villa loopt met een
prachtige, goed onderhouden tuin, inclusief zwembad? Droom je over
die prachtige vakantiereis die je wilt maken, over die boot of camper
die je graag zou willen hebben, terwijl je weet dat anderen zomaar een
winkel in kunnen lopen en die kunnen afrekenen? Zou je dat ook willen?
Ga eens na bij jezelf wat je met zo veel rijkdom zou doen. Gaat het jou
om het bezit, om hoe jij je zou voelen wanneer je dat ook zou bezitten?
Zou het je zelfverzekerder maken als je indruk kon maken op andere
mensen met mooie, dure spullen? Of droom je van een leven zonder
financiële zorgen waarin jij simpelweg van iedere dag kunt genieten?
De definitie van het begrip ‘rijkdom’ verschilt per persoon. Wat maakt
iemand rijk? In dit boek zal ik je ook confronteren met de werkelijkheid
van het miljonair zijn. Misschien dat jouw beeld ervan helemaal niet
strookt met de praktijk ... Daar kom ik straks uitgebreid op terug.
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Als je dit boek hebt opengeslagen, dan ben je waarschijnlijk
geïnteresseerd in financiële onafhankelijkheid en zou je graag een
manier willen vinden om dit te bereiken. Misschien ben je er al jaren
mee bezig, maar weet je nog niet hoe je het moet aanpakken. Of
misschien denk je dat het alleen voor anderen weggelegd is, maar niet
voor jou. Een andere goede reden om dit boek te lezen, is dat je al een
tijdje streeft naar meer grip op je inkomsten en uitgaven. Je streeft naar
een leven met minder financiële zorgen. Kom je steeds geld tekort aan
het eind van de maand? Misschien mis je dan de juiste kennis om het
net even anders aan te pakken.
Wat je persoonlijke motivatie ook mag zijn, het is een onderwerp dat je
genoeg bezighoudt om de stap te nemen om dit boek te lezen. Dit was
een goede beslissing, want hoe meer je weet over een onderwerp dat
jou bezighoudt, des te makkelijker het wordt om je doelen te bereiken.
Het doel van dit boek is: je een stappenplan aanreiken naar emotionele
en financiële onafhankelijkheid, zodat je iets meer controle over je
leven hebt. Dankzij die extra kennis krijg je meer grip op je financiële
situatie en je emotionele welzijn.
Ik heb dit boek geschreven omdat ik graag mijn kennis en ervaring
toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Ik hoop dat je het met
veel plezier zult lezen en er wijzer van zult worden. Ik verwacht dat je
tijdens het lezen meer over jezelf en je verwachtingen leert; dat je jezelf
indien nodig (her)ontdekt, zodat je de vaardigheden gaat beheersen
die jou tot een rijker persoon kunnen maken, emotioneel én financieel.
Emotioneel, omdat niemand een miljonair wordt zonder tijd te nemen
om te ontdekken wie hij is, wat zijn krachten en tekortkomingen zijn en
hoe hij die tekortkomingen kan overwinnen. Zo staan ze je niet meer in
de weg als je op reis gaat naar meer financiële onafhankelijkheid.
Wees gewaarschuwd: dit boek is slechts de eerste stap van je reis
naar financiële onafhankelijkheid. Hierna begint de echte uitdaging: zelf
12
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een plan maken om jezelf vooruit te helpen. En ik verklap het vast:
er is geen magische formule. Of beter gezegd: er is wél een formule,
maar alleen je eigen inzet, je investeringen en het vertrouwen in wat je
doet, geven die formule iets magisch. Pak je koffer, want de reis naar
emotionele en financiële onafhankelijkheid begint nu.
Als je vast wilt kijken hoe die weg er ongeveer uit kan komen te zien,
kun je het werkboek downloaden op:
www.onafhankelijkerworden.nl/werkboek.
Ketty Lollia
juli 2017
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Hoofdstuk 1

Ga goed voorbereid op reis
naar onafhankelijkheid

D

Wat is financiële onafhankelijkheid?

e basisdefinitie van financiële onafhankelijkheid is volgens
Encylo.nl ‘een situatie waarbij het persoonlijke inkomen
uit primaire inkomensbronnen (je salaris) alsmede uit
sociale verzekeringen hoger is dan de door het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) gehanteerde lage-inkomensgrens voor een
eenpersoonshuishouden’.
Dat is een hele mond vol! Het komt er in ieder geval op neer dat je
meer geld verdient dan de ondergrens die het CBS heeft vastgesteld.
Voor een alleenstaande zonder AOW is dit € 18.125 per jaar (per 2016).
Als je een partner hebt, is dat € 23.450 per jaar. Zolang je maar meer
verdient dan dat, ben je volgens het CBS dus financieel onafhankelijk.
Voor de meeste mensen betekent financiële onafhankelijkheid eerder
dat ze op hun gemak hun leven kunnen leiden, zonder dat ze zich druk
hoeven te maken over hun financiën. Ze hebben een vaste baan, ze
hebben een fijn huis en ze kunnen elk jaar met vakantie. Maar als ze
opeens die baan verliezen, als hun inkomen opdroogt en als ze niet
met een uitkering kunnen rondkomen, blijken ze achteraf toch wel erg
afhankelijk van dat werken voor geld. Ze leefden alleen maar in de
illusie dat ze onafhankelijk waren.
15
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Ik gebruik een heel andere definitie, namelijk ‘financiële onafhankelijkheid
is niet meer hoeven werken voor je geld, omdat je geld het werk voor
jou doet’. Dat betekent overigens niet dat je dan niet meer hoeft te
werken. Want zelfs als je financieel onafhankelijk bent, zal je nog de
handen uit de mouwen moeten steken om je bereikte doelen in stand
te houden.

A

Wat is rijkdom?

fhankelijk van wie je bent, je ervaringen, je normen en
waarden en nog andere factoren, heb je je eigen perceptie
van wat rijkdom is. De één ziet dat als een vol leven leiden
met veel vrienden, veel vrije tijd en leuke activiteiten, een groot gezin
en veel bezittingen; de ander als enkel een fijn gezinnetje hebben en
tevreden zijn in het leven; weer een ander als zijn passie volgen en al
zijn dromen waarmaken.
In al deze situaties is geld misschien niet het belangrijkst, maar het is wel
een onmisbare randvoorwaarde. Al is het maar om eten te kopen, om
je woningkosten te betalen of om warme kleding aan te schaffen omdat
de winter eraan komt. De maatschappij is nu eenmaal zo ingericht dat
je moeilijk zonder geld kunt leven. Je kunt weliswaar met weinig geld
een mooi en gelukkig leven leiden, maar het is waarschijnlijk dat je
leven er met iets meer geld nog beter uit zou zien.
Niet veel mensen willen zich richten op het verdienen van geld. Velen
vinden het een vies onderwerp, of ze denken dat mensen die het alleen
over geld hebben geen leuke mensen zijn. Maar het is nu eenmaal een
onmisbaar onderdeel van ons leven dat permanent aanwezig is. We
zijn gedwongen dit te accepteren om er beter mee om te leren gaan.
Tegelijkertijd is het een vergissing om het al te veel waarde toe te dichten.
Deze denkwijze is het startpunt van je reis naar onafhankelijkheid.
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Als de keuzes die je in je leven maakt niet meer afhankelijk zijn van
hoeveel geld je bezit, kun je meer en betere keuzes maken die ook
beter passen bij wie je bent. Het is wel zaak om geen foute keuzes te
maken die onnodig geld verspillen. Iemand die goed leert omgaan met
zijn geld, zal uiteindelijk niet al zijn geld in één keer uitgeven. Hij of zij
zal minder behoefte hebben aan blingbling of luxeproducten, omdat hij
die niet noodzakelijk acht voor zijn levensgeluk.
Door jezelf verder te ontwikkelen en meer kennis op te bouwen over wat
er zich om je heen bevindt, leer je anders te consumeren. Daarmee kun
je meer voldoening krijgen van de kleine dingen in het leven, los van
het feit dat je bijvoorbeeld niet de allerlaatste iPhone bezit. Door minder
belang te hechten aan geld of producten of diensten die tegen geld
beschikbaar zijn, maak je jezelf minder afhankelijk van geld. Daarom
is het dus belangrijk dat je een goed beeld hebt van wat geld voor jou
betekent, wat voor plaats het in je leven heeft en of jij er genoeg van
hebt om het leven te leiden dat je graag zou willen leiden.

E

Rijkdom en welvarendheid

r is nog een belangrijke nuance in dit verhaal: rijk zijn betekent
niet automatisch dat je ook welvarend bent. Veel mensen
denken dat deze woorden synoniemen zijn, maar dat zijn ze
niet helemaal. Het kan gebeuren dat iemand die rijk is nog elke dag
moet worstelen om die status te behouden. Je kunt bijvoorbeeld heel
veel geld verdienen, maar nog elke dag twaalf uur als manager moeten
werken in je eigen restaurant. Simpelweg rijk zijn, kan dus veel zorgen
en veel werk met zich meebrengen.
Welvarend zijn is meer dan dat. Welvarend zijn betekent eigenlijk:
rijk en gezond op koers zijn. Een bepaalde weg bewandelen met een
doel voor ogen, tijd over hebben om te genieten van je leven, geld
verdienen niet zien als doel op zich of enkel als brandstof voor het in
17
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stand houden van je eigen leven of dat van je familie. Is ‘succesvol zijn’
dan wél synoniem met ‘welvarendheid zijn’? Ben je succesvol als je
je constant zorgen maakt over je fortuin en hoe je het in stand houdt?
Nee! Welvarendheid is het bereiken van een staat van geluk, weliswaar
met behulp van geld, maar met nog veel meer ingrediënten: een plan,
een visie, een doel, een zekere mindset.
Om de zaken niet te verwarrend te maken, zal ik in de rest van dit
boek wel gewoon de term ‘rijk’ blijven gebruiken, maar houd daarbij
in gedachten dat dit in mijn ogen meer behelst dan alleen maar een
groot bedrag op je bankrekening. Rijkdom en welvarendheid gaan
hand in hand. De een kan niet zonder de ander, wil je financiële
onafhankelijkheid bereiken.

R

Hoezo ‘anders consumeren’?

ijk worden en rijk blijven is eigenlijk niet een kwestie van veel
geld hebben, maar een kwestie van het actief ontwikkelen van
de juiste mindset en leren hoe je geld voor jou kan werken.
Wie rijk wordt, blijft niet per se rijk. Om rijk te blijven, is er meer nodig
dan alleen veel geld. Je bent eigenlijk gedwongen om constant aan
jezelf te werken, zodat het geld bij jou blijft. Hoe vaak gebeurt het niet
dat mensen die door een erfenis of door de loterij toevallig rijk zijn
geworden al hun geld weer verliezen? Veel te vaak eigenlijk. De reden
daarvoor is dat die mensen totaal niet gewend zijn om te gaan met
zulke grote bedragen.
Stel je voor dat je de loterij gewonnen hebt. Natuurlijk is het heel
verleidelijk om dan een mooie reis te gaan maken, een prachtige auto
aan te schaffen of een enorme villa te kopen. Waarschijnlijk heb je altijd
hard gewerkt, goed op je centjes gelet en heb je nog nooit zo veel
geld gehad. Voor één keer hoef je niet na te denken voordat je je geld
uitgeeft! Maar daardoor ga je eigenlijk het geld veel te snel uitgeven
18
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aan consumptiegoederen; en kom je uiteindelijk zelfs in de financiële
zorgen te zitten. Om die reden krijgen de loterijwinnaars tegenwoordig
steeds vaker begeleiding van een financieel adviseur om hun zaken
op orde te brengen (en te houden), zodat ze echt een leven zonder
financiële zorgen kunnen leiden.
Als ‘nieuwe rijke’ kun je makkelijk wennen aan je nieuwe, luxueuze
leven. Maar wanneer jij als loterijwinnaar een prachtige villa koopt, zal
je maandelijks een flink bedrag aan belastingen en onderhoudskosten
moeten gaan betalen om die te behouden. Ook die prachtige Lamborghini
kost niet alleen geld bij aankoop. Hij heeft dure onderhoudsbeurten
nodig en de bijbehorende verzekeringen en belastingen zijn meestal
hoger dan die voor een gewone auto. Al die kosten kun je op langere
termijn waarschijnlijk niet opbrengen zonder de miljoenen van de loterij
die je al besteed hebt om de villa te betalen en die auto aan te schaffen.
Er komt niet genoeg nieuw geld binnen. En als het geld op is, komt
het niet meer terug. Dan ben je gedwongen de auto weer te verkopen.
Misschien moet je zelfs een lening aangaan om de onderschatte
onkosten te betalen ...
Als je eraan denkt, is het alleen maar logisch en menselijk: mensen
werken om geld te verdienen, met als uiteindelijk doel om meer
geld beschikbaar te hebben om te kunnen consumeren. Alle
marketingprikkels om ons heen zijn erop gericht. Maar, jammer genoeg
maken consumptiegoederen niemand rijk. In tegendeel, je wordt er
eigenlijk alleen maar armer van. Want bedenk goed, zodra je een nieuw
product koopt en het in je bezit komt, verliest het aan waarde. Dat geldt
voor een auto, een tablet en zelfs voor je schoenen. En als je eraan
twijfelt of dat wel klopt, denk dan maar eens na over het volgende:
als je dat product niet meer wilt, zal je het toch alleen goedkoper
kunnen doorverkopen? Wie wil er tenslotte net zo veel betalen voor
een tweedehands ding als voor de allernieuwste versie uit de winkel,
met geldteruggarantie?
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