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Over de schrijver
Nigel Cumberland is medegrondlegger van The Silk Road Partnership, dat
bij talloze vooraanstaande bedrijven wereldwijd coaching en trainingen
voor leidinggevenden verzorgt. Hij woonde en werkte op uiteenlopende
plaatsen, zoals Dubai, Hongkong, Boedapest, Santiago, Kuala Lumpur en
Shanghai, en deed daar de ervaring en het inzicht op waarmee hij nu overdraagt wat er voor succes nodig is.
Nigel werkte eerder als internationaal financieel directeur bij Coats en
voor verschillende vooraanstaande wervingsbedrijven, waaronder Adecco.
Hij is Master Practitioner bij de European Mentoring and Coaching Council
en Fellow bij het Britse Chartered Institute of Management Accountants.
In Hongkong en China stond hij mede aan de basis van een gelauwerd
wervingsbureau, dat hij daarna verkocht aan Hays. Na zijn opleiding aan
Cambridge specialiseerde hij zich geleidelijk in het coachen en trainen van
leidinggevenden.
Hij heeft een groot aantal zelfhulp- en leiderschapsboeken geschreven.
Recente titels zijn: The Ultimate Management Book (John Murray Learning,
2018), 100 Things Successful People do: Little Exercises for Successful Living
(John Murray Learning, 2016; 100 dingen die succesvolle mensen doen, Business Contact, 2017), Secrets of Success at Work: 50 Techniques to Excel (Hodder & Stoughton, 2014), Finding and Hiring Talent in a Week (John Murray
Learning, 2016) en Leading Teams in a Week (John Murray Learning, 2016).
Nigel is getrouwd met Evelyn, een geweldige vrouw die zich bezighoudt
met schilderen. Hij heeft twee inspirerende kinderen, zijn zoon Zeb en zijn
stiefdochter Yasmine.
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Inleiding
‘Verdien het voordat je het uitgeeft. Denk na voordat je investeert. Zet door
voordat je opgeeft. Spaar voordat je stopt. Geef voordat je sterft.’
Wat betekent financieel succes voor jou? Hoe belangrijk vind jij rijkdom?
Of jij jezelf financieel gezien succesvol vindt, is afhankelijk van je persoonlijke behoeften, je doelen en je dromen en van de behoeften, doelen
en dromen van belangrijke mensen in je nabije omgeving.
Je hebt dit boek erbij gepakt omdat je rijkdom wilt vergaren, dus laten we
eens kijken wat dat betekent. Wil je:
■ een huis kopen en de hypotheek zo snel mogelijk aflossen?
■ voldoende investeringskapitaal verkrijgen om je vaste baan te kunnen
opgeven?
■ genoeg buffer opbouwen om je kinderen de best denkbare opleiding te
kunnen aanbieden?
■ een levenslange droom kunnen betalen en musicus of kok worden?
■ een vastgoedportefeuille opbouwen en van de opbrengst leven?
■ je schulden afbetalen?
■ voldoende aandelen en investeringen vergaren om van het dividend te
kunnen leven?
■ een snelle sportauto kopen?
■ je financieel veilig voelen?
■ een stichting beginnen en iets aan de samenleving teruggeven?
■ je kinderen een grote erfenis nalaten?
Ik heb honderden mensen gecoacht en alle denkbare financiële dromen
zien langskomen. Ik heb alle uitdagingen en problemen op weg naar rijkdom aangehoord.
Eén ding is duidelijk: te veel mensen zijn te lang bezig te weinig te sparen
en te veel uit te geven. Zelfs mensen die, op papier in ieder geval, heel rijk
zouden moeten zijn, blijken schulden te hebben. ‘Ik heb mijn financiële
doelen bereikt en ik ben nu rijk genoeg’, hoor je maar zelden iemand zeggen.
Dit is je kans om eens rustig na te denken over je levensdoelen, je onvervulde dromen en wensen, en jezelf de vraag te stellen hoe je wilt leven en
hoe je de rest van je tijd op deze prachtige planeet wilt doorbrengen. Dit is
13
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je kans om eens vast te leggen hoeveel geld je nodig hebt, te ontdekken wie
en wat jou stimuleren en dieper in te gaan op de vraag wát je bereid bent te
doen om je financiële dromen te verwezenlijken.
Dit boek is je gids. In honderd korte hoofdstukken leer ik je de onderdelen herkennen, die jij moet samenvoegen om jóúw financiële dromen uit
te laten komen. Ik leer je aan de hand van deze onderwerpen wat rijkdom
voor jou betekent:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

doelen en dromen
instelling en gedrag
relaties en mensen
periodes
soorten rijkdom
investeringsmethoden
successen en tegenslagen
werken en pensioen
helpen en geven

Hoe je dit boek gebruikt
Elk hoofdstuk behandelt een nieuw idee dat jou dichter bij je doelen brengt.
Op de eerste bladzijde benoem en bespreek ik die ideeën, op de tweede
bladzijde vind je oefeningen en activiteiten, soms groot, soms klein, waarmee je vandaag al kunt beginnen.
Sla de activiteiten niet over! De taken die je krijgt, zijn bedacht om je de
optimale instelling, gewoontes, vaardigheden, relaties en het beste gedrag
voor het behalen van financieel succes bij te brengen. Sommige zullen je
verbazen en uitdagen, andere lijken eenvoudig en voor de hand liggend.
Je hebt ze allemaal nodig om tot een portfolio van vaardigheden te komen
die jou rijkdom kan opleveren. Ze voltooien, zal je helpen een financieel
succesvolle en op rijkdom gerichte instelling te ontwikkelen. Deze dingen
zijn niet eenvoudig en slechts weinigen zijn bereid de noodzakelijke tijd en
moeite vrij te maken. Financieel succesvolle mensen doen dat wel.
Je zult activiteiten tegenkomen die je meteen kunt uitvoeren en andere
voor later, afhankelijk van jouw financiële omstandigheden en doelstellingen. Als een idee je nu niet nuttig lijkt, sla je het over en bewaar je het voor
later.
14
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Wat weet ik eigenlijk van financieel succes?
Dit boek komt voort uit mijn meer dan twintig jaar ervaring met het coachen en begeleiden van mensen uit alle windstreken, met uiteenlopende
omstandigheden en financiële dromen, van schatrijke directeuren tot ploeterende eenmansbedrijfjes, van fulltime-investeerders tot net afgestudeerden aan het begin van hun carrière. Ze hebben allemaal wel iets over het
vergaren van rijkdom bij te dragen.
Hun ervaringen combineer ik met mijn eigen inzichten, opgedaan in
vijftig jaar op deze planeet, met financiële hoogte- en dieptepunten, en met
de lessen die ik in die tijd heb geleerd door:
■ te investeren in mijn financiële vaardigheden, waardoor ik in Groot-Brittannië Fellow van het Chartered Institute of Management Accountants
werd;
■ al op mijn zesentwintigste financieel regiodirecteur van een van de honderd grootste bedrijven van Groot-Brittannië te worden;
■ grote bedragen te investeren in diverse startups, waarvan sommige flopten en andere een groot succes werden. Dat laatste gold bijvoorbeeld
voor de verkoop van een wervingsbureau in Azië aan het grootste wervingsbureau van Groot-Brittannië, Hays, in 2006.
■ daarnaast samen met mijn vrouw een vastgoedportefeuille op te bouwen; we renoveren en investeren op uiteenlopende locaties;
■ terugkerende inkomsten uit mijn boeken te genereren, zoals de royalty’s;
■ bovenal te leren een betekenisvolle relatie met rijkdom te ontwikkelen.
Rijkdom stelt mij in staat een betekenisvol leven te leiden en anderen te
helpen dat ook te doen.
Uit al mijn werk en ervaring heb ik de honderd belangrijkste dingen samengevoegd die tot jouw financiële succes en een voldaan leven kunnen leiden
– voor jezelf en degenen in je nabije omgeving.
Veel succes bij jouw zoektocht naar vrijheid en financieel succes. Ik hoop
dat de adviezen in dit boek je helpen het leven te leiden dat je werkelijk
verdient.
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Waarom wil je rijk zijn?
‘Het is tijd om te beslissen wat jij van het leven wilt.’
Wat zette je aan tot het lezen van dit boek? Wil je miljonair zijn, of wil je
gewoon geen geldzorgen meer hebben?
Dat lijkt onbelangrijk, maar als je je motieven niet goed begrijpt, kun je
geen duidelijke doelen stellen voor je financiële toekomst.
Als coach heb ik elke denkbare reden voor het opbouwen van rijkdom
voorbij horen komen:
■ ‘Ik wil niet dat mijn kinderen armoede leren kennen zoals ik die als kind
meemaakte.’
■ ‘Ik wil me losmaken van het dagelijkse gesappel van loonstrookje naar
loonstrookje.’
■ ‘Ik wil het beter hebben dan mijn broers en zussen.’
■ ‘Ik wil succesvoller zijn dan mijn studievrienden.’
■ ‘Ik heb wensen voor de toekomst waar geld voor nodig is.’
■ ‘Ik wil rijk genoeg zijn om geld aan anderen te kunnen geven.’
■ ‘Ik denk dat rijkdom me zelfvertrouwen geeft, en het gevoel dat ik word
gewaardeerd.’
■ ‘Ik heb schulden en ik wil zelf bezittingen opbouwen.’
Je redenen zullen persoonlijk zijn. Misschien staan ze op dit lijstje, misschien zijn ze heel anders – er is hier geen goed of fout. Elke beweegreden
is even legitiem. Maar wat je redenen voor het opbouwen van rijkdom ook
zijn, hoe triviaal, egoïstisch of onbetekenend ook, het is belangrijk dat je je
motieven kent, zodat je eerlijk kunt zijn over wat je beweegt en beïnvloedt.
Het alternatief is door het leven dolen, zonder dat je weet waar je je aandacht op moet richten.
Geld verdienen alleen om het geld is zinloos. Begrijp wat
de opbouw van rijkdom voor jou persoonlijk betekent.

16
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In de praktijk

1

Breng je motieven voor je streven naar rijkdom in kaart
Pak een groot vel blanco papier en teken een schema, een lijst van alle onderling verbonden redenen, waarom je rijker wilt zijn dan je nu bent.
Voor het opstellen van zo’n lijst kun je proberen de volgende vragen te
beantwoorden:
■ Welke onvervulde dromen en verlangens heb je?
■ Wat voor leven wil jij over tien, twintig of dertig jaar leiden?
■ Wanneer is je huidige leven comfortabel? En wanneer is het een financiële worsteling?
■ Vergelijk je jezelf met anderen? Probeer je met iemand te wedijveren?
■ Ben je ergens voor op de vlucht – bijvoorbeeld voor de financiële zorgen
die je bij je ouders of bij vrienden zag?
Neem de tijd om hierover na te denken en je lijst op te stellen, en keer er
naar terug als je nieuwe dingen bedenkt.
Naar welke redenen wil je handelen?
Kijk als je lijst klaar is, goed naar elk punt en bepaal welke redenen voor jou
het belangrijkst zijn. Wees hier eerlijk in. Je bepaalt hier kernwaarden en je
moet je bij de motieven voor je handelen op je gemak voelen.
Als je het moeilijk vindt om te bepalen wat het zwaarst weegt, kun je het
ook anders aanpakken. Voel je je bij bepaalde motieven ongemakkelijk?
Zitten er negatieve of ongezonde dingen tussen, waarbij je ego eigenlijk de
hoofdrol speelt in plaats van wat echt belangrijk voor je is?
Praat met geliefden en vrienden
Toets je eigen gedachten door naar anderen te luisteren, of doe deze oefening samen met anderen. Hun redenen zullen je vrijwel zeker verrassen en
je aan het denken zetten.
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