
Overtuigingen vragenlijst 

Welke overtuigingen over geld heb jij? 

1 = 100% mee oneens tot 10 = 100% eens 

1 Geld is de oorzaak van alle problemen  

2 Je kunt beter arm dan rijk zijn  

3 Meeste rijken mensen hebben iets slecht of oneerlijks gedaan om zo rijk te 
worden 

 

 Veel geld hebben maakt me minder spiritueel of puur  

5 Rijk worden kost te veel tijd en struggle  

6 Veel geld hebben is een grote verantwoordelijkheid  

7 Ik ben niet goed genoeg om rijk te zijn  

8 Realistisch zijn de kansen dat ik rijk wordt heel klein  

9 Rijk worden is een zaak van geluk of lot  

10 Rijk zijn is niet voor mensen als ik  

11 Voor rijkdom gaan betekent dat ik weinig tijd heb voor andere zaken in het 
leven 

 

12 Om rijk te worden moet je mensen gebruiken en misbruik van ze maken  

13 Als ik rijk wordt wil iedereen wat van me  

14 Als ik rijk wordt zijn er bepaalde mensen die dat, of mij, niet leuk vinden  

15 Als ik veel geld heb, betekent dat dat iemand anders minder heeft  

16 Veel geld hebben betekent dat je hebberig bent  

17 Als ik veel geld heb kan ik het weer kwijt raken  

18 Ik ben niet goed met geld en financiën  

19 Als ik ga voor rijkdom en het lukt niet, dan ben ik een mislukking  

20 Natuurlijk kan ik rijk worden, ik heb gewoon geluk nodig  

21 Dit is niet de juiste tijd om te starten met voor rijkdom te gaan  

22 Ik wil eigenlijk helemaal niet rijk zijn  

23 Geld is niet belangrijk  

24 Je kunt niet rijk en gelukkig tegelijk zijn  

25 Geld kan voor veel problemen zorgen  

26 Ik mag niet meer verdienen dan mijn ouders  

27 Ik kan niet rijk worden door te doen waar ik van houd  

28 Geld verdienen is moeilijk  

29 Je heb geld nodig om geld te kunnen verdienen  

30 Mensen moeten genoeg hebben om comfortabel van te leven en niet meer  

31 Streven naar rijkdom zorgt voor stress en gezondheidsproblemen  

32 Het is heel moeilijk om rijk te worden  

33 De meeste goede kansen zijn voorbij  

34 Gezien mijn verleden is het heel moeilijk rijk te worden  

35 Ik ben niet slim of intelligent genoeg om rijk te worden  

36 Ik heb onvoldoende kennis om rijk te worden  

37 Ik ben te jong om rijk te worden  

38 Als vrouw is het veel moeilijker om rijk te worden  

39 Ik houd niet van verkopen of promoten  

40 Ik wou dat ik me niet bezig hoefde te houden met geld  



41 Ik hou niet van mijn geld managen  

42 Ik heb geen tijd om mijn geld te managen  

43 Ik hoef mijn geld niet te managen want ik heb bijna niets  

44 Ik hoef mijn geld niet te managen want ik heb genoeg  

45 Het is niet goed dat ik het beter heb dan anderen  

46 Financiële zekerheid krijg je door een vaste baan   

47 Als je niet rijk geboren wordt, wordt je ook nooit rijk  

48 Rijke mensen zijn niet gelukkig  

49 Als succes makkelijk is, is het minder waard  

50 Ik ben te druk om veel tijd en energie in leren te steken  

51 Als ik rijk wordt is dat goed, als ik niet rijk wordt is het ook ok  

52 Ik houd niet van verantwoordelijkheden  

53 Ik ben geen sterke leider  

54 Ik heb wat wrok tegen rijke mensen  

55 Ik ben een goede gever, maar geen goede ontvanger  

56 Meningen van anderen zijn belangrijk voor mij  

57 Het is beter om voor mijn tijd betaalt te krijgen dan voor mijn prestatie  

58 Ik ben al heel comfortabel, ik hoef mezelf niet te pushen  

59 Als je rijk bent in liefde, gezondheid en geluk heb je geen geld nodig  

60 Ik kan het zelf wel, ik heb geen hulp van anderen nodig  

61 Als ik hulp vraag denken mensen dat ik zwak ben  

62 De enige reden om te werken is om geld te verdienen  

63 Je hoeft niet je best doen om meer te verdienen, het enige dat het oplevert is 
meer belasting betalen 

 

64 Als ik veel geld heb, dan voel ik me veilig  

65 Als ik rijk ben heb ik mezelf bewezen  

66 Rijk  worden is niet iets wat je kunt leren  

67 Ik ben niet bedoeld om rijk te worden  

68 God bepaald of ik rijk, arm of middenklasse ben  

 

 


