‘Dit boek is echt een aanrader voor iedere ondernemer die financiële rust
wil ervaren. Op een heldere manier laat Monica je zien hoe je stapsgewijs
je financiële situatie kunt verbeteren. De beschreven stappen zijn praktisch
en direct toepasbaar. Het boek is toegankelijk geschreven en leest heel
gemakkelijk weg. Daarnaast geeft het veel voorbeelden, tips en extra’s.
Wat dit boek voor mij extra bijzonder maakt, is de aandacht die het besteedt
aan je financiële mindset. Deze heeft een grote invloed, Monica weet dit
uit eigen ervaring. Open en eerlijk deelt Monica haar ontdekkingstocht en
beschrijft ze hoe ze een nieuw fundament heeft gecreëerd, waarop zij haar
eigen onderneming heeft gebouwd.’
Ina Meijer van Rhee
Bureau Ik Jij Wij -Coach, trainer, therapeut en spreker
www.ikjijwij.nl
‘Dat financieel succesvol ondernemen niet alleen over cijfers gaat, geeft
Monica in dit boek heel mooi weer. Via de MILJOEN-methode neemt ze je
mee, waarbij mindset een heel belangrijk item is. Monica komt met veel
voorbeelden over hoe ze zelf dingen aanpakt en met voorbeelden van cliënten.
Dit boek leest als een trein en als je alles toepast wat je leert…dan kun je
zomaar een financieel succesvol ondernemer worden.
Dat wil toch iedereen? Ik wel! Met dank aan Monica ben ik op de goede weg.’
Annelies Pieterse
Crucial Moments Officer
www.ikzie.com

‘Financieel succesvol ondernemen; dat wil toch iedereen? Monica neemt je in
dit boek mee naar nog iets mooiers, namelijk financiële vrijheid.
Aan de hand van praktische tips, biedt zij je goede handvatten om financiële
rust en daardoor vrijheid te verkrijgen. Niet alleen tips voor grip op je cijfers,
maar ook tips voor jou als ondernemend persoon.
Het verkrijgen en houden van een positieve mindset en actieve modus zijn
immers net zo belangrijk als het op orde hebben van je financiën. Een mooi
boek met veel herkenning voor iedere ondernemer.’
Jacqueline Zuidweg
Directeur Zuidweg & Partners
www.zuidweg-partners.nl
‘Experttips voor Financieel Succesvol Ondernemen, een interessant boek om te
lezen. Monica belicht niet alleen de financiële kant. Zij geeft jou ook inzichten
op onder andere het gebied van mindset en lifestyle. Het leuke aan dit boek
is dat je ook opdrachten kunt uitvoeren. De kennis kun je gelijk in de praktijk
toepassen. Ook niet onbelangrijk, de tekst is plezierig en begrijpelijk om te
lezen. Mijn mening is dat iedere ondernemer dit boek in zijn/haar bezit dient
te hebben.’
Annatascha Udinga
Flex O - Flexibele ondersteuner voor ondernemers/MKB
www.flex-o.com
‘Ondernemers zijn geen alleskunners, ook al denken wij dat vaak wel.
Ondernemen is een vak. De financiële aspecten van ondernemen zijn zeker niet
voor iedereen weggelegd. Dit boek geeft je goede handvatten om te werken
aan je financiële mindset en concrete stappen om financiële rust te creëren.
Een boek dat elke ondernemer gelezen moet hebben.’
Jan Everts
Ondernemerscoach
www.vanuitjehart.nu
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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.
Als ondernemer wil je ongetwijfeld financieel succesvol zijn. Geen stress en
een goede winst. Klinkt dat als muziek in de oren? Lees dan vooral verder in
dit boek. Monica heeft 50 praktische tips voor je geschreven die jou helpen
om financieel succesvol te ondernemen. Met de door haar ontwikkelde
MILJOEN-methode ga je niet alleen slim en relaxed ondernemen, maar
daardoor ook je winst verhogen.
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.
Ik wens je heel veel leesplezier met dit boek. Veel succes met je bedrijf.
Met de tips uit dit boek gaat dat zeker lukken!
Hartelijke groet,

Daisy Goddijn
Uitgever Experttips boekenserie
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Inleiding

Je bent ondernemer en vindt het fantastisch dat je elke dag mensen mag
helpen met waar je goed in bent. Je werkt hard, maar ziet dat niet (altijd)
terug op je bankrekening. Je ging voor vrijheid, maar wordt nu beperkt door
je financiële situatie, of doordat je veel werkt. Veel ondernemers zijn goed
in wat ze doen en leveren echt waarde, maar ze hebben er problemen mee
om dat ook daadwerkelijk financieel succesvol te maken.
Dit geldt dubbel zo vaak voor vrouwelijke ondernemers, maar komt bij
alle soorten ondernemers voor. Wellicht ben je platzak en oververmoeid,
wellicht gaat het best goed, maar toch net niet zo goed als je wilt. Ik heb dit
boek geschreven voor al deze ondernemers.
Jullie bieden waarde, jullie werken hard en jullie maken het verschil. Zonder
jullie zou de wereld een stuk minder mooi zijn. Maar je doet jezelf tekort
wanneer je er niet ook voor zorgt dat je werk financieel succesvol is. Dat je
kunt werken waar, wanneer en met wie je wilt. Dat je geen zorgen hebt over
het betalen van je rekeningen. Dat je een lekkere buffer hebt. Dat je geld
kunt uitgeven aan leuke dingen en dat je dagen of soms weken vrij kunt
nemen. Zodat je kunt genieten van het ondernemerschap, maar ook van
het leven. De tips in dit boek helpen je om dit te realiseren.

Wat leer je in dit boek?
De ondertitel zegt het al. Financieel succesvol ondernemen is meer dan
alleen maar veel omzet maken. Het draait om je winst en die winst wil je
realiseren door slim te ondernemen. Daarbij is het niet nodig al je tijd in je
bedrijf te stoppen. Er is meer in het leven. De MILJOEN-methode gaat over
geld, maar ook over zoveel meer dan geld. Je zult je verbazen hoeveel zaken
invloed hebben op je financiële succes. Na het lezen van dit boek heb je een
goede basis en weet je wat je moet doen om je eigen financiële succes te
realiseren.
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Waarom wil ik je helpen?
Omdat ik vind dat iedereen financiële rust verdient. Zeker ondernemers.
Ik struggle zelf al vanaf mijn jeugd met geld. Ik groeide op met weinig en
dat had een enorme impact op mijn leven. Eigenwijs als ik ben, ging ik er
juist voor om nooit een tekort aan geld te hebben. Dat lukte, maar zorgde
er mede voor dat ik voor mijn 30e een burn-out had. Een dreigende tweede
burn-out vlak na de geboorte van mijn zoon zorgde ervoor dat ik mijn baan
durfde op te zeggen en ging voor wat ik echt wilde.
De start van mijn bedrijf was hobbelig en regelmatig was ik oververmoeid
en platzak. Op sommige momenten verlangde ik naar de zekerheid en
stabiliteit van een baan. Mijn eigenwijsheid hield me weer tegen. Ik ging
mijn bedrijf succesvol maken! Na lang zoeken, veel fouten maken en een
lach en een traan, is het me gelukt. Binnen 5 jaar ben ik van niets naar mijn
oude inkomen bij mijn werkgever gegaan. Dat terwijl ik honderden uren
minder werk dan destijds. De uren die ik werk, kan ik ook nog eens zelf
indelen. Dat voelt zo goed en dat gun ik jullie ook.
Dat is dan ook de reden dat ik mijn kennis en ervaring deel in dit boek.

Hoe?
Dit boek begint met een hoofdstuk waarin ik je de MILJOEN-methode uitleg.
In dit hoofdstuk gaan we ook dieper in op de term financieel succesvol
ondernemen. Wat houdt dat eigenlijk in? Daarna volgen 50 praktische
tips uit die methode. Ik ben van de praktijk, je moet dingen doen en
ervaren. Sommigen dingen kon ik niet in het boek kwijt, daarom vind je op
www.demiljoenmethode.nl/boek gratis aanvullende informatie en opdrachten waarmee je echt aan de slag kunt. Daarbij heb ik geprobeerd het
zo makkelijk mogelijk voor je te maken door te werken met templates.
Je moet het wel zelf doen! Jij staat aan het stuur van jouw financiële succes.
Ik probeer je met dit boek en de aanvullende informatie zoveel mogelijk te
helpen.
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GRATIS!
Ga naar

www.demiljoenmethode.nl/boek
en download alle extra informatie, templates en opdrachten.

Ik wens je veel leesplezier en een financieel succesvolle toekomst.

Monica Helbig
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De MILJOEN-methode

Onderneem slim en relaxed met de MILJOEN-methode en
verhoog je winst
Voor veel ondernemers zijn vrijheid en mensen helpen belangrijke drijfveren om voor zichzelf te beginnen. Helaas pakt dat in de werkelijkheid
regelmatig anders uit. Veel ondernemers werken hard, maar zien dat niet
terug op hun bankrekening. Vrij voelt het niet.
Stel je voor: klanten en opdrachten die als vanzelf komen aanwaaien, geen
financiële zorgen, een goed gevulde bankrekening en veel tijd voor jezelf
en je gezin. Hoe zou dat zijn?
Ik heb goed nieuws. Met de MILJOEN-methode is dit ook voor jou haalbaar.
Betekent dit dan dat je een miljoen moet verdienen of op je bankrekening
moet hebben om financieel succesvol te kunnen ondernemen?
NEE! Juist niet. Je leest in dit boek dat geld maar een beperkte rol speelt
in de MILJOEN-methode en dat er veel meer zaken meespelen die ervoor
zorgen dat je financieel succesvol onderneemt.
De MILJOEN-methode staat niet voor het feit dat je miljonair moet worden,
het tegendeel zelfs. Je zult zien hoe makkelijk je resultaat behaalt en hoe
je van daaruit verder bouwt. Miljonair worden behoort dan zeker tot de
mogelijkheden, maar is geen doel op zich.

Wanneer ben jij succesvol?
Wat is succesvol eigenlijk? Waarom moet je ook slim en relaxed ondernemen?
Neem eens de tijd om daarover na te denken voordat je verder leest.
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Veel mensen zien succes als een soort levensmissie. Iets waar ze naartoe
willen. Je bent succesvol als je een topbaan hebt met een topinkomen,
een mooi en groot koophuis, dikke auto’s voor de deur, 2 kinderen die
gestudeerd hebben en wanneer je nooit meer zorgen hebt over geld. Voor
velen is succes iets wat ver in de toekomst en ver bij hun huidige situatie
vandaan ligt. Succes is een doel op zich voor deze mensen. Succesvol zijn
geeft ze zelfvertrouwen en een goed gevoel over zichzelf.
Van Dale omschrijft succes als ‘goede afloop, uitkomst of uitslag’ en ‘iets
wat goed afloopt’. Deze definitie legt de nadruk op een vooropgezet
eindresultaat, op de geslaagde verwezenlijking van een voornemen. Succes
wordt gezien als de afronding van een bepaald proces en niet zozeer als
doel op zich.
Je ziet dat de definitie van succes een stuk kleiner is dan wij het maken.
Wanneer jij vandaag gepland hebt om één hoofdstuk van je boek te
schrijven en je hebt dat gedaan, dan is het dus al een succes.
Als je succes op deze manier bekijkt, heeft dat als voordeel dat je meerdere
successen per dag hebt. Welk succes heb jij vandaag al behaald?
Daarnaast wil je ook slim en relaxed ondernemen. Want wat heb je
eraan wanneer je veel klanten en een dikke bankrekening hebt, maar je
oververmoeid bent en je je gezin en vrienden nauwelijks ziet? Zoals alles
moet het in balans zijn.

Wat is financieel succesvol ondernemen?
In mijn ogen onderneem je financieel succesvol wanneer je onderneemt
zonder geldzorgen, waarbij je met een gerust hart een dagje naar de sauna
kan. Waarbij je zaken binnen je bedrijf kunt uitbesteden. Waarbij je geld hebt
om te investeren in de groei van je bedrijf en in jouw eigen groei. Werken
waar, wanneer en met wie je wilt.
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Iedereen heeft zijn eigen specifieke beelden hierover. De ene ondernemer
wil alleen onder schooltijd werken, de ander fulltime maar wel elke
schoolvakantie vrij en weer een ander wil plaatsonafhankelijk werken of
alleen bepaalde opdrachten doen.

?

Wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou?
Schrijf het eens op.

Ik wil nog één ding benadrukken voordat ik je vertel over de MILJOENmethode. Een bekende uitspraak is ‘Knowledge is power’. Alleen is dit maar
een halve waarheid. Ja, kennis hebben is belangrijk. Maar wanneer je er
niets mee doet, is het helemaal niet krachtig.
Je kunt weten dat je moet bewegen en gezond eten om gewicht te
verliezen, maar wanneer je dat niet doet…

‘Knowledge is power, but only when you apply it.’

Kristen Poborsky

In dit boek staan diverse tips en opdrachten. VOER DEZE OPDRACHTEN UIT
EN PAS DE TIPS TOE.
Met alleen het lezen van dit boek verandert er te weinig. Wanneer je echt
financieel succesvol wilt ondernemen, moet je actie ondernemen.
Ik weet het, niets doen is makkelijker. Maar je kent vast wel de uitspraak:

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’

Albert Einstein
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Houd wel in gedachten dat het een marathon is en geen sprint. Ja, je
merkt ongetwijfeld snel verandering, maar je loopt ongetwijfeld ook tegen
tegenslag aan. Doordat je bijvoorbeeld ‘fouten’ maakt of in valkuilen stapt.
Dat is allemaal prima. Weet je nog hoe je leerde fietsen? Met vallen en
opstaan. Op die manier leer je ook financieel succesvol ondernemen. Met
kleine stapjes vooruit.
Je hoeft niet alle tips in één keer toe te passen. Pak er elke maand een paar
en ga daarmee aan de slag.

Hoe werkt de MILJOEN-methode?
Elke letter van de MILJOEN-methode staat voor 1 of 2 onderwerpen. Het
gaat deels over geld, maar ook over zoveel meer dan geld. Dat is wellicht het
belangrijkste. Je kunt geld niet los zien van veel andere zaken.
Veel van de onderwerpen hebben linkjes met elkaar. Je moet het zien als
een bus, die heeft veel wielen om hem te laten rijden. Wanneer er een wiel
mist, komt hij langzamer vooruit en wanneer er meerdere wielen missen,
staat hij stil.

De MILJOEN-methode
Mindset en Managen
Inzicht en Inkomen
Lifestyle en Leider
Jij
Opzet en Oefenen
Energie
Nee
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Mindset
Het woord miljoen begint met de letter M en dat komt goed uit, want mindset
is het allerbelangrijkste wanneer je financieel succesvol wilt ondernemen.
Het heeft invloed op ieder onderwerp dat hierna komt. Wanneer je zo’n
persoon bent die een boek koopt maar het nooit uitleest, lees dan in elk
geval dit hoofdstuk. Dit maakt al veel verschil.

Manage je geld
Je geld managen is eigenlijk niets meer of minder dan je geld een
bestemming geven. Daarnaast kun je het op zo’n manier inrichten, dat je
het voor jezelf makkelijk en overzichtelijk maakt. Het geeft je veel rust en
inzicht. Toch doen veel mensen het niet. Na het lezen van dit boek doe jij
het ongetwijfeld wel.

Inzicht
Inzicht heeft veel te maken met je geld managen. Want wanneer je niet
weet wat je waaraan uitgeeft, is het onmogelijk om je geld te managen. Het
woordenboek geeft de volgende definitie van inzicht: ‘Het doorhebben hoe
iets in elkaar zit.’
Dat is precies waar het om draait. Je moet doorhebben hoe jouw financiën
in elkaar zitten. Om bij te sturen, om de juiste beslissingen te nemen en om
RUST over je financiën te hebben.

Inkomen
Wat is je verdienmodel? Wat zijn je tarieven? Moet je voor elke cent inkomen
werken?
Ik heb gezegd dat je mindset het belangrijkste is, maar de meeste mensen
denken dat inkomen het belangrijkste is om financieel succesvol te
ondernemen. Inkomen is zeker belangrijk, maar uiteindelijk draait het om
je winst. Je mindset komt ook hier weer om de hoek kijken. Ik kan het uren
hebben over dit onderwerp, maar ik heb een paar onderwerpen uitgezocht.
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Lifestyle
Met lifestyle bedoel ik: persoonlijke levensstijl, geheel van gedragingen,
houding, overtuiging en bezittingen, geassocieerd met een bepaald individu of
een bepaalde sociale groep. Je lifestyle heeft financiële gevolgen, maar zeker
ook invloed op andere onderdelen van de MILJOEN-methode. Is het jouw
lifestyle of die van je omgeving? En zit jij in de ratrace?

Leider
Wanneer je een leider bent, kun je meer geld vragen. Je durft ook meer geld
te vragen. Een volger kijkt hoeveel anderen vragen in zijn branche en past
zich daarop aan. Een leider betekent ook zichtbaar zijn, iets waarmee veel
ondernemers moeite hebben. Het is niet altijd makkelijk om een mening
te hebben. Misschien is expert een beter woord. Noem het zoals je het wilt
noemen. Het is belangrijk dat je zichtbaar bent, een duidelijke missie en
mening hebt en dat je je niet laat leiden door wat anderen doen.

JIJ
De J staat voor Jij. Er is namelijk 1 persoon die het financiële succes van je
bedrijf bepaalt. Dat ben JIJ!
Sommigen zeggen dat je klant het meest belangrijke is in je bedrijf. Die
zienswijze snap ik, maar jij bent verantwoordelijk voor het binnenhalen
van de klanten en nog zoveel meer. In die zin ben jij dus de belangrijkste
persoon in je bedrijf.
Het is jouw mindset, jouw gedrag, jij bent degene die de prijzen bepaalt, die
het geld beheert, die de klanten helpt, die de marketing doet, enz.

Opzet
Eigenlijk gaat dit hoofdstuk over doelen, maar de D paste niet in miljoen.
Opzet was het meest passende woord. Wist je dat de meest succesvolle
mensen het stellen van doelen noemen als één van hun belangrijkste
succesfactoren? Het stellen van doelen is heel belangrijk, maar voor velen
ook lastig. Want welk doel stel je jezelf? Wat als je het doel niet haalt? Om
je vast te helpen: het maakt niet uit wanneer je je doel niet haalt wanneer
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je alles hebt gedaan om het te behalen. Het stellen van een doel geeft je
richting en zorgt er juist voor dat je eerder je doel behaalt.

Oefenen
Hoe heb je leren fietsen? Door vaak te oefenen, regelmatig te vallen, weer
op te staan en verder te gaan. Praten deed je ook steeds meer en zo leerde je
steeds meer woorden. Soms klonk het helemaal niet zoals het echte woord,
maar mama begreep je meestal wel en het was oké. Je was aan het leren
en je mocht fouten maken. Tijdens het opgroeien verandert dit. We worden
afgerekend op fouten en krijgen de overtuiging (gedachte waarvan we
hebben besloten dat het waar is) dat fouten maken niet mag. DAT IS NIET
WAAR.
Door fouten te maken, leer je! Je kunt dus maar het best zo snel mogelijk
zoveel mogelijk fouten maken.

Energie
Niemand krijgt iets voor elkaar zonder energie. Hoe zorg je voor genoeg
energie voor je werk, je gezin en jezelf? De energie die jij uitstraalt, is ook
heel belangrijk.
Hoe weet je waarop je je energie moet inzetten en wanneer zet je juist
iemand anders in? Die ene klant die wel veel oplevert maar echt een PITA
(Pain In The Ass) klant is en energie zuigt, laten vallen, is moeilijk. Maar je
krijgt daardoor tijd om je energie op andere vlakken in te zetten en dat
levert snel nieuwe klanten op.

Nee
Nee te horen krijgen, is niet leuk. Soms voelt het zelfs als een persoonlijke
afwijzing. Verkopen is voor veel ondernemers niet hun ding. Je kunt het ook
op een andere manier aanpakken. Laat je (oud) klanten jou verkopen. Laat je
expertstatus en zichtbaarheid je helpen nieuwe klanten te krijgen. Gebruik
je netwerk. Nee zeggen hoort hier trouwens ook bij. Dit sluit weer aan bij
energie. Zeg nee tegen die opdracht die niet bij je past, maar wel geld in het
laatje brengt. Vaak is het ook noodzakelijk om privé vaker nee te zeggen.
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Tips
Mindset en Managen
De M staat voor Mindset en je geld Managen. Mindset is ook gelijk het allerbelangrijkste wanneer je financieel succesvol wilt ondernemen. Het heeft
invloed op elk onderwerp dat hierna komt. Alleen aan je mindset werken, zet al
veel in beweging.
Je geld managen, geeft je inzicht en rust. Door de verschillende ‘potjes’ weet
je snel hoe je ervoor staat en hoeveel geld je nog kunt uitgeven. Dit geldt voor
zowel zakelijk als privé.

Tip 1
Ken de invloed van je mindset
Wat is mindset eigenlijk?
Mindset kun je op verschillende manieren omschrijven:
• Een mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe je naar
jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt.
• Mindset is niets anders dan een gedachtenpatroon. Mindset is de
manier waarop jij denkt. Een patroon van gedachten die je elke dag
bezighouden.
• De vertaling van mindset van het Engels naar het Nederlands is:
geesteshouding, geestestoestand.

M
I
L
J
O
E
I
N
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1

•

Mindset is een manier van denken en oordelen; een houding tegenover
bepaalde zaken.

Conclusie: mindset is hoe jij denkt over zaken, maar ook hoe je denkt over
jezelf.

Hoe is je mindset opgebouwd?
Het begint bij je gedachten. Je hebt er duizenden per dag, vele ook onbewust.
Jij besluit of een gedachte wel of niet waar is. Wanneer je een gedachte
gelooft, wordt dat een overtuiging. Je mindset is een samenstelling van al
jouw overtuigingen.
In de tekening hierna zie je hoe dit eruitziet.
Overtuiging

Overtuiging

Overtuiging

Overtuiging
Overtuiging

Overtuiging

Mindset

Overtuiging
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Overtuiging

Overtuiging

waar
Gedachte
Gedachte

niet waar

Gedachte

Gedachte
Gedachte

Gedachte
Gedachte

Gedachte

Gedachte

Je mindset beïnvloedt de acties die je wel of niet onderneemt en daardoor
beïnvloedt het ook je resultaat.

Dat het resultaat wat je haalt afhankelijk is van de actie die je onderneemt,
weet je wel. Hierop wordt ook vaak de nadruk gelegd. Je moet minder
snoepen en meer bewegen, dan val je wel af. Je moet meer zichtbaar
worden om expertstatus te bereiken.
Soms werkt het, maar vaak ook niet. Helaas wordt er vaak voorbijgegaan
aan dat wat eronder ligt. Hierdoor is het lastig vol te houden en val je snel
weer in je oude gedrag terug. Dat zorgt er weer voor dat je overtuiging
wordt bevestigd en het nog moeilijker wordt om een volgende keer een
andere actie te ondernemen.

1

Je moet het zien als een ijsberg. Daarvan ligt 95% onder water en is
onzichtbaar. 5% ligt boven water en is zichtbaar. Dat ziet er zo uit.
Resultaat

5%
95%
ijsberg

Acties
Gevoelens
Gedachten
Overtuigingen

Je mindset/overtuigingen bepalen je gedachten, die bepalen je gevoelens,
die bepalen vervolgens je acties en door die acties krijg je een bepaald
resultaat.
Alleen al de wetenschap dat het zo werkt, helpt je verder. Je bent geen
zwakkeling omdat je het niet volhoudt. Er ligt een oorzaak onder. Natuurlijk
is het wel belangrijk dat je je bewust bent van je overtuigingen en dat je
eraan werkt.

?

M
I
L
J
O
E
I
N

Wat doet deze informatie met jou? Maakt het zaken duidelijker?

25

2

Tip 2
Bepaal je geldmindset
Je mindset is heel erg breed. Vanaf nu richten we ons op je geldmindset.
Oftewel al jouw overtuigingen over geld.

Hoe kom je aan jouw geldmindset?
Ik begin met een verhaal.
Je bent 6 jaar en dit is de dag waarop je al het hele jaar gewacht hebt. Het is half
november, winderig, koud en het regent. Maar je voelt het allemaal niet, want
jouw blik is gericht op de horizon. Waar blijft hij nou, hij zou hier een halfuur
geleden al zijn…
Ja, je ziet hem. Daar komt ie. De rest ziet hem ook en iedereen begint te zingen.
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Daar is pakjesboot 12 met Sinterklaas, de pieten en alle cadeautjes.
De komende weken worden een fantastische tijd. Veel cadeautjes en lekkers met
als uitsmijter pakjesavond op 5 december. Dan komt Sinterklaas met zijn pieten
cadeautjes brengen.
Toen we jong waren, waren we er allemaal van overtuigd dat Sinterklaas
bestond. Je ouders en anderen vertelden over Sinterklaas. Je zag hem overal
en je hebt hem zelfs persoonlijk ontmoet. Dat bleek toch even anders te
liggen.
Het klinkt misschien gek, maar dit is een mooi voorbeeld van hoe je
overtuigd van iets kunt zijn wat niet waar is. En ja, ook als volwassene kan
dit.

De meeste overtuigingen komen trouwens voort uit je jeugd. Je bent als het
ware geprogrammeerd. Door je ouders, omgeving, school, enz. Dat gaat op
drie manieren:
1. Verbaal – wat je is verteld
• Geld is de wortel van al het kwaad.
• Wie wat bewaart, heeft wat.
• Stinkend rijk zijn.
• Je moet hard werken om rijk te worden.
• Het geld groeit me niet op de rug.
• Je kunt niet rijk en spiritueel zijn.
• Geld maakt niet gelukkig.
• Dat kunnen we niet betalen.
• Daar hebben we geen geld voor.
• Geld is niet belangrijk.
2. Gedrag – wat je ouders en anderen deden
• Hoe gedroegen je ouders zich met geld?
• Konden ze goed met geld omgaan of niet?
• Was geld onderwerp van vreugde of ruzies?
• Heb je geleerd om te sparen of om juist geld uit te geven?
• Waren er verschillen in omgaan met geld in je omgeving?
• Was er genoeg geld?
3. Gebeurtenissen/ervaringen – wat je hebt meegemaakt op geldgebied
• Was er altijd ruzie over geld?
• Mocht je niet op sport/muziekles, enz. om het geld?
• Heb je schulden gehad?
Het resultaat van deze programmering kan zijn dat je exact hetzelfde doet.
Of dat je je er juist tegen verzet.
Iemand vertelde eens een verhaal over twee zoons van een criminele vader.
De ene zoon was ook crimineel en zei: ‘Wat had je verwacht dan, mijn vader
is crimineel en ik dus ook.’
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De andere zoon was geen crimineel en zei: ‘Wat had je verwacht dan, mijn
vader is crimineel en ik dus niet.’

!

Wat is jouw geldmindset?
Iedereen heeft zijn eigen unieke geldmindset. Zelfs bij broers
en zussen die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid, is
dit verschillend. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in jouw
geldmindset en wat dat met je leven tot nu toe heeft gedaan.
Bewustwording is namelijk stap 1 in het proces om beperkende
overtuigingen om te zetten naar helpende overtuigingen en begrip
is stap 2.
1. Schrijf alle beweringen op die je tijdens je jeugd hebt gehoord
over geld, rijkdom en rijke mensen.
2. Denk na over de gewoonten en manier van leven van je ouders
over geld en rijkdom. Schrijf deze op en bepaal of jij identiek of
tegenovergesteld bent.
3. Schrijf je eigen ervaringen op geldgebied op. Begin in je jeugd en
werk toe naar nu.
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Kijk naar alles wat je opgeschreven hebt. Welke invloed heeft dit
gehad op je financiële leven tot nu toe? Heeft het pijn of juist plezier
veroorzaakt? Schrijf ook dat weer op.

Waarschijnlijk kun je hieruit je overtuigingen over geld halen. Om je te
helpen, heb ik een lijst met mogelijke overtuigingen voor je gemaakt. Deze
vind je op www.demiljoenmethode.nl/boek.
Sommige overtuigingen over geld kunnen je helpen, maar helaas zijn de
meeste overtuigingen juist saboterend. Tijd voor verandering.

Tip 3
Verander je geldmindset

3

Wanneer je overtuigingen over geld je financiële succes saboteren, is het
tijd om ermee aan de slag te gaan. Wanneer je de opdracht in tip 2 gedaan
hebt, ben je al op de helft. Je overtuigingen veranderen, heeft namelijk vier
stappen.
1. Bewustwording
2. Begrip
3. Loslaten
4. Herprogrammeren
Je bent je inmiddels bewust van je overtuigingen en weet welke invloed
deze op je leven tot nu toe hebben gehad. Vanaf nu richt je je op het
veranderen van je geldmindset, zodat hij je wél ondersteunt.
Loslaten doe je door tegenbewijs te vinden. Ik geef je twee voorbeelden.

Ik ben niet goed met cijfers
Een klant heeft de overtuiging dat ze niet goed is met cijfers. In twee vragen
ben ik erachter waar dat vandaan komt. Mijn eerste vraag is hoe de geldsituatie
vroeger thuis was, die bleek goed. De tweede vraag is hoe het op school ging
met rekenen. Daar sla ik de spijker op zijn kop. Ze vertelt dat ze vroeger tafels
moest doen en dat ze dat niet kon. Ze kon niet 8 x 12 doen, wel 8 x 10 en 8 x 2 en
dan alsnog bij het antwoord uitkomen. 8 x 12 lukte echter niet en dat was niet
goed volgens de leraar. Bullshit natuurlijk. Er zijn meer wegen die naar Rome
leiden, is het toch? Waarom is 8 x 10 en 8 x 2 niet goed genoeg?

M
I
L
J
O
E
N

29

3

De impact die zo’n situatie heeft, wordt vaak erg onderschat en kan
verregaande gevolgen hebben. Door deze situatie heeft ze namelijk haar
compagnon alle financiële zaken laten doen. Nu ze er alleen voor staat,
loopt ze hierop vast.
We praten er samen over, op zoek naar voorbeelden waar ze wel goed was
met cijfers. We komen al snel op meerdere voorbeelden. We hebben de
feiten om te bewijzen dat het niet waar is. Dit helpt haar deze overtuiging
te doorbreken.

Aanbieding is geld besparen
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Een andere klant heeft schulden, want ze blijft maar geld uitgeven. Ze weet
wel dat ze dat niet moet doen, maar het lukt niet om te stoppen. We duiken
in haar verleden. Ze vertelt dat haar moeder altijd thuiskwam met tassen vol
met boodschappen en andere spullen. Ze zegt daarbij: ‘Kijk eens hoe slim ik
ben geweest en hoeveel geld ik heb bespaard, ik heb allemaal aanbiedingen
gekocht.’ Dat heeft haar de overtuiging gegeven dat aanbiedingen kopen slim
is en geld bespaart. Haar eerste eigen ervaring met geld was dat ze zakelijke
kleding moest kopen en daar veel geld aan kwijt was. Terwijl 2 maanden later
alles voor de helft van de prijs te koop was! Aanbiedingen is geld besparen, dat
klopt dus.
Ook hier gaan we op zoek naar tegenbewijs. Wanneer je al 30 jurkjes
hebt, is het 31e jurkje van € 100,- voor € 50,- dan € 50,- besparen of € 50,te veel uitgeven? Plus nog alle aanbiedingen die eigenlijk helemaal geen
aanbiedingen zijn. Conclusie: aanbiedingen kopen is vaak helemaal geen
geld besparen.
Ga op zoek naar het tegendeel van je overtuiging. Dan kun je door naar stap
4, herprogrammeren.
Ik noemde het eerder al dat je geprogrammeerd bent. Dat betekent dus ook
dat je jezelf kunt herprogrammeren. Hoe doe je dat?

Nieuw doel
Zet er iets nieuws naast. Iets positiefs en concreets. Positief betekent dat
je niet het woordje niet of geen gebruikt. Ik geef geen geld meer uit, of ik
shop niet meer, werken niet. Waarom? Omdat je hersenen het woordje niet
negeren. Omdat je juist focus legt op wat je NIET wilt doen. De focus moet
liggen op wat je wel wilt.

3

Om in de sferen van het boek te blijven, wordt: ‘ik ben niet goed met cijfers’
dan: ‘ik kan financieel succesvol ondernemen.’
Concreet zijn is ook noodzakelijk. Wat is financieel succesvol ondernemen
dan voor jou? Als het goed is, heb je daarover bij de introductie van de
methode al nagedacht.
Betekent dat bijvoorbeeld 6 maanden inkomen als buffer hebben of een
salaris van € 3000,- per maand?
Ik kan financieel succesvol ondernemen, is niet concreet genoeg. Ik kan
financieel succesvol ondernemen en verdien elke maand € 3000,- is wel
concreet. Verderop in dit boek gaan we er dieper op in hoe je dit doet.
Overtuigingen die heel diep zitten, zijn lastig te doorbreken. Soms kom ik
mensen tegen waarbij het niet zozeer gaat om een financiële overtuiging,
maar om iets wat dieper ligt.
Bijvoorbeeld de overtuiging dat je niet goed genoeg bent. Je kunt deze
overtuiging op dezelfde manier aanpakken met de 4 stappen, maar soms is
hulp van een professional noodzakelijk.

!

Vind tegenbewijs voor je overtuigingen. Praat met iemand, gebruik
het internet, lees boeken. Informatie is tegenwoordig overal
beschikbaar.
Herprogrammeer jezelf. Zet een nieuwe overtuiging in de plaats van
de beperkende en saboterende overtuiging.
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Tip 4
Verander je geldgewoonten
In tip 3 gaf ik al aan dat je gedrag veranderen met een beperkende overtuiging daarachter lastig is. Maar het kan juist ook een hele belangrijke manier
zijn om je overtuiging te veranderen wanneer je het goed aanpakt. Ik heb
dit zelf al vaak gebruikt en het helpt veel van mijn klanten.
Het probleem met deze manier is, dat je brein zo in elkaar steekt dat het je
wil beschermen. Het gaat dus steeds terug naar wat normaal is, naar zijn
comfortzone zeg maar. Je brein doet er ook alles aan om situaties te creëren
die je overtuigingen bevestigen. Eigenlijk helpt ons brein ons helemaal
niet, maar werkt het ons tegen. Je kunt dit echter goed gebruiken om het
patroon te doorbreken en nieuw gedrag aan te leren.

Geen cadeaus meenemen
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Een klant heeft de overtuiging dat ze niet goed genoeg is. Het gedrag wat
daaruit voortkomt, is dat ze altijd wanneer ze bij vrienden op bezoek gaat,
iets meeneemt. Meestal is het ook niet iets van een paar euro en het heeft een
behoorlijke financiële impact. Ze krijgt als opdracht mee om de volgende keer
NIETS mee te nemen. Dat is enorm lastig voor haar, maar uiteindelijk doet ze
het wel. Het is een succes, want die vriendin is niet alleen nog steeds heel blij dat
ze er is, ze is ook blij dat ze een keer niets heeft meegenomen, want die vriendin
voelt zich elke keer als ze iets meeneemt, bezwaard.
Hier gaat het niet om een overtuiging over geld, maar het gedrag heeft wel
financiële gevolgen. Dit zie je vaak. Overtuigingen op het ene vlak hebben
gevolgen voor gedrag op andere vlakken.

Dit is een kleine stap met een succeservaring. De keer daarna is het wat
makkelijker en die vriendin reageert ook positief, enz. De overtuiging dat ze
niet goed genoeg is, is hierbij niet weggenomen, maar wel verminderd. Het
gedrag dat voor een gat in het budget zorgt, is helemaal gestopt. Op deze
manier vervangt ze een saboterende gewoonte door een ondersteunende
gewoonte.

4

Jij kunt dit ook doen.
Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten wat jouw saboterende
geldgewoonten zijn.
Welke van deze 10 meest saboterende geldgewoonten heb jij?
• Boven je stand leven, oftewel meer uitgeven dan er binnenkomt.
• Schulden maken/lenen.
• Advies volgen van de verkeerde mensen (mensen zonder kennis of met
andere motieven, zoals er zelf geld aan verdienen).
• Uitgaven verhogen zodra je inkomen omhooggaat.
• Niet sparen.
• Zelf geen kennis opdoen over geld, blind advies aannemen van anderen.
• Niet onderhandelen.
• Niet vragen wat je waard bent.
• Je tijd verdoen.
• Je geld niet beheren/managen.

!

Bepaal jouw saboterende geldgewoonten.
Wellicht is je overtuigingen bepalen nog een brug te ver voor je, of
heb je ze nog niet helemaal duidelijk. Een andere mogelijkheid is dan
te kijken naar je geldgewoonten. Bedenk er zelf één of kies er eentje
uit de tien meest saboterende. Een lijst met de meest saboterende
geldgewoonten vind je op www.demiljoenmethode.nl/boek
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Probeer ook de overtuigingen achter de gewoonte te vinden.
Bijvoorbeeld:
Gedrag: ik manage mijn geld niet.
Overtuiging: geld is niet belangrijk of ik ben niet goed met geld.

!

Verander jouw saboterende geldgewoonten
Pak 3 geldgewoonten die jou saboteren en vervang ze door een
nieuwe gewoonte of plan een actie waarbij je dit patroon doorbreekt.
Oude gewoonte: Je geeft maandelijks veel geld uit aan kleding.
Nieuwe gewoonte:
• Je gaat nog maar 2 keer per jaar op pad met een personal
shopper.
• Je moet minimaal 24 uur nadenken over het aankopen van een
nieuw kledingstuk.
• Je berekent hoeveel uur je voor een nieuw kledingstuk moet
werken.
• Enzovoort.
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Tip 5
Manage je geld

5

Je geld managen is eigenlijk niet meer of minder dan je geld een bestemming geven. Daarnaast kun je het op een dusdanige manier inrichten, dat
je het voor jezelf zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk maakt. Het geeft je
veel rust en inzicht. Toch doen veel mensen het niet.

Waarom is het zo belangrijk om je geld te managen?
Je wordt wakker van je kinderen die geschrokken naast je bed staan. Mam, het
is al negen uur. We zijn te laat voor school! Dat betekent dat jij ook te laat bent
voor je werk en je partner ligt ook nog lekker te snurken naast je. Je staat snel
op en wilt de kinderen aankleden, maar dat kan niet, want er is geen schone
kleding. Beneden wil je ontbijt maken, maar er is geen brood én geen beleg.
Naar school brengen lukt ook niet, want de benzinetank is leeg en je fiets heeft
een lekke band. Eenmaal aan het werk doe je maar wat. Tot de school je belt,
met de vraag waar je blijft om de kinderen te halen. Avondeten heb je niet in
huis, dus je bestelt wat, maar dat lukt niet, want er staat geen cent meer op je
rekening…
Dit gebeurt er wanneer je stopt met het managen van je werk, je huishouden
en je gezin.
Geen fijn plaatje hè? Maar ondertussen gebeurt dit ook met je geld.
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‘A budget is telling your money where to go instead of
wondering where it went.’

Dave Ramsey

Waarom managen mensen hun geld niet?
Dit zit vaak in overtuigingen, maar ook in het feit dat ze het nooit geleerd
hebben en het belang of nut er niet van inzien.
Ik krijg vaak twee grappige tegenovergestelde reacties:
1. ‘Ik heb niet genoeg geld om te managen’, en
2. ‘Ik heb genoeg geld, dus ik hoef het niet te managen.’
Hoef je dan je geld eigenlijk nooit te managen?
Ik help je uit de droom. IEDEREEN moet zijn geld managen. Of je nu een
minimaal inkomen hebt of miljoenen op de bank hebt staan. Hoe? Dat
vertel ik je.
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Allereerst is het belangrijk dat je weet dat ikzelf deze mogelijkheid om je
geld te managen ook toepas en dat ik het mijn klanten ook op deze manier
leer. Maar iedereen is anders. Heb jij een ander systeem om je geld te
managen en bevalt dat prima? Helemaal goed. Het gaat erom dat je je geld
managet en dat het je inzicht en rust geeft. Het gaat er niet om hoe je het
precies doet.

Privé en zakelijk scheiden
Er is 1 belangrijke regel die wel ‘moet’.
Houd privé- en zakelijke uitgaven strikt gescheiden. Zakelijke uitgaven
doe je van de zakelijke rekening en privé-uitgaven van je privérekening.
Het klinkt misschien simpel, maar je zult je echt verbazen hoeveel
boekhoudingen ik heb gezien waar het een brei was van privé en zakelijk.

Dit is niet handig. Alleen al omdat het de boekhouder veel meer tijd kost om
alles te verwerken. Tijd die jij moet betalen.
We beginnen met het managen van je privérekeningen en daarna gaan we
door naar jouw zakelijke rekeningen.

?

5

Welke voordelen kan geldmanagement voor jou hebben?
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Tip 6
Manage je privéfinanciën
Wat vaak vergeten wordt, is dat het ook belangrijk is om privé je geld te
managen (niet alleen belangrijk voor ondernemers). Hoe pak je dat aan?

Betalen
Ik raad je aan om meerdere betaalrekeningen te openen, minimaal twee.
1. Vaste lasten rekening: deze rekening gebruik je voor al je inkomsten en
gebruik je voor de betaling van alle vaste lasten. Aan het begin van de
maand maak je vanaf deze rekening de budgetten voor andere uitgaven
over en verder kom je NIET aan deze rekening.
Deze rekening hoef je slechts eenmaal per maand langs te lopen of alle
vaste lasten ook inderdaad zijn afgeschreven.
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2. Variabele uitgaven rekening: op deze rekening stort je aan het begin van
de maand het bedrag dat je in je jaarbegroting (Zie de I van Inzicht) hebt
gereserveerd voor variabele uitgaven. Deze rekening houd je gedurende de
maand in de gaten, want op = op. Wanneer je dus € 1000,- per maand hebt,
moet je na 2 weken nog ongeveer € 500,- overhouden, enz.
Het is voldoende dat je deze rekening eens per week checkt. Je kunt ook
eens per week een bedrag op deze rekening storten of je ‘weekgeld’ contant
opnemen. Kijk wat voor jou werkt.
Geef je snel te veel uit? Dan is het een goed idee om met contant geld te
werken. Uit onderzoek blijkt dat contant geld uitgeven meer ‘pijn’ doet dan

pinnen. Een tijdje een kasboek bijhouden, geeft je inzicht in waar je geld
naartoe verdwijnt.

Optioneel
3. Meerdere rekeningen voor meerdere soorten variabele uitgaven: wanneer
je het lastig vindt om je variabele uitgaven bij te houden, kies er dan voor om
meerdere rekeningen voor meerdere soorten variabele uitgaven te openen.
Bijvoorbeeld een rekening voor uitgaven aan de kinderen, één voor benzine
en één voor de boodschappen.

6

4. Persoonlijke rekening: toen ik getrouwd was hadden mijn partner en ik
ook nog allebei een persoonlijke rekening. Herken je het volgende? Jij hebt
een leuk jurkje gekocht en je partner vraagt; ‘Wat heeft dat weer gekost?’
Je partner besteedt weer eens veel geld aan stappen of zijn hobby. Of je
geeft nooit geld aan jezelf uit, omdat het al ‘op’ is. Met deze persoonlijke
rekeningen los je die problemen en/of frustraties op. Je krijgt allebei
maandelijks een budget dat je samen hebt bepaald bij het maken van jullie
jaarbegroting. Dat budget kun je naar eigen inzicht besteden. En op = op!

Sparen
Om een goed overzicht te hebben, raad ik ook meerdere spaarrekeningen
aan. Bij de meeste banken kun je op een spaarrekening meerdere potjes
maken. Ik vind dat minder overzichtelijk dan aparte rekeningen. Aparte
spaarrekeningen zijn handig voor bijvoorbeeld:
1. Onverwachte uitgaven: reserveren is erg belangrijk. Reserveren doe je
voor ‘onverwachte uitgaven’. Oftewel je eigen risico, onderhoud aan de
auto, kleding, enz. Maar ook onderhoud aan je huis of je wasmachine
vervangen. Al die uitgaven waarvan je weet dat ze komen, maar
waarvan je niet weet wanneer en wat het exacte bedrag is. Bereken
vooraf hoeveel je hiervoor moet reserveren. Meer daarover lees je bij
de I van Inzicht.
2. Vakantie: voor vakantie en andere ‘leuke’ uitgaven.
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3.

Je kunt bij de meeste banken meerdere rekeningen openen. Elke
betaalrekening kost geld. Je bent dus duurder uit met meerdere betaalrekeningen. Persoonlijk vind ik dat het waard, doordat ik meer overzicht
heb. Daarbij heb ik wel gekozen voor de goedkoopste rekeningen.

!
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Sparen voor je droom: doe dat op een aparte spaarrekening, zodat je
deze ziet groeien en je het geld niet per ongeluk uitgeeft aan andere
zaken.

!

Als je de drang hebt om je geld uit te geven als er een paar duizend
euro op je spaarrekening staat, kies er dan voor om 1 of meerdere
spaarrekeningen bij een andere (online) bank te openen, zodat je
die rekeningen niet ziet.

Richt je privérekeningen zo in dat je overzicht en inzicht hebt.

Tip 7
Manage je zakelijke financiën

7

Je geld een bestemming geven en inzicht zijn ook hier weer het belangrijkst. Reserveren komt daar nog bij. Is het jou al eens overkomen dat je btw
of inkomstenbelasting moest afdragen, maar dat je dat helemaal niet had?

Zet de btw apart
Van alles wat er binnenkomt, gaat de btw direct naar de spaarrekening.
De 21% btw haal je uit een bedrag door het bedrag te delen door 1,21.
Bijvoorbeeld € 1000/1,21 = € 826,45. Het verschil, € 1000 -/- € 826,45 = €
173,55 is de btw die je moet afdragen.
Je kunt het ook anders berekenen, dat is iets minder precies, maar goed
genoeg voor je geldmanagement. Neem in dat geval 17% van alle inkomende
bedragen. Bij € 1000,- kom je dan op € 170,-. (In sommige gevallen is een
ander btw-percentage van toepassing. Zie de Belastingdienst voor meer
informatie.)
In de basis kun je hier natuurlijk ook weer geld vanaf halen wanneer je een
uitgave doet. Een uitgave vermindert immers hoeveel btw je moet betalen.
Het is je eigen keus of je dat ook wilt doen. Ik doe het alleen wanneer het
om grote bedragen gaat, niet bij elke aankoop. Daardoor heb ik altijd een
extraatje op deze rekening.

Zet geld apart voor de inkomstenbelasting
Hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen, is van veel factoren afhankelijk.
Onderneem je parttime of fulltime? Wat is je winst (inkomsten -/- uitgaven)?
Heb je nog recht op bepaalde aftrekposten? Enzovoort. Een boekhouder
kan je hiermee helpen, maar je kunt ook zelf een snelle berekening maken
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op berekenhet.nl. Op www.demiljoenmethode.nl/boek vind je een video
met een uitleg over hoe je dit doet.
Bepaal via deze berekening of met je boekhouder aan het begin van het
jaar hoeveel je naar verwachting moet afdragen aan belasting. Is dit 10, 20
of 30% van je inkomen? Zet dat apart op een rekening.
Wanneer er € 1000,- binnenkomt, gaat er dus € 170,- naar de btw-rekening
en € 166,- (op basis van 20%) naar de rekening voor de inkomstenbelasting.
Op deze manier heb je altijd genoeg geld om aan je belastingverplichtingen
te voldoen. Dat is belangrijk, maar geeft ook rust. Blijf van deze rekeningen
af en gebruik ze alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Dus geen geld ‘lenen’ voor
kosten of iets dergelijks.

Betaal jezelf eerst
Jij werkt in jouw bedrijf, maar het zal je verbazen hoeveel mensen zichzelf
niet of nauwelijks betalen. Alle andere rekeningen gaan voor en wanneer
het aankomt op de betaling van je loon, is er niets meer over. Dat gaan we
anders doen.
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Het is belangrijk jezelf een maandelijks salaris te betalen vanuit je bedrijf. Je
maakt elke maand op een vast moment een vast bedrag over (bij voorkeur
automatisch) van je zakelijke rekening naar je privérekening. Weet je niet
hoeveel je moet overmaken? Lees daarover meer verderop in dit boek, bij
de I van Inzicht.
Veelal betalen ondernemers zichzelf niet uit, omdat ze denken dat er dan
niet voldoende overblijft om de rekeningen te betalen. De werkelijkheid is
meestal anders. Wanneer je eerst alle rekeningen betaalt en dan pas jezelf,
dan blijft er onvoldoende over. Maar wanneer je eerst jezelf betaalt, blijft
er meestal wel genoeg over voor de rekeningen. Je gaat leven naar wat je
hebt. Kom je wel tekort? Dan is het belangrijk om te kijken naar je kosten.
Ook hierover lees je meer bij de I van Inzicht.

Dit is de basis van je zakelijke geldmanagement. In tip 8 gaan we nog een
stukje verder.

!

Richt je zakelijke geldmanagement in. Zet daarbij de reserveringen
voor het betalen van de btw en de inkomstenbelasting op een
aparte rekening. En regel dat je elke maand op een vast moment
jezelf betaalt en daarvoor geld overmaakt van je zakelijke naar je
privérekening.

€
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Tip 8
Maak het jezelf makkelijk
Er zijn meerdere geldmanagementsystemen die verder uitbreiden. Wanneer uitbreiding je meer rust en overzicht geeft, ben ik voor. Maar heeft het
geen toegevoegde waarde voor jou? Dan hoef je dat niet te doen.
Ik heb zelf een behoorlijk uitgebreid geldmanagementsysteem. Omdat het
me veel overzicht en rust geeft. Het maakt het voor mij makkelijker. Ik deel
deze graag met jullie.

Mijn geldmanagementsysteem
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Mijn geldmanagementsysteem bestaat uit verschillende betaal- (b) en
spaarrekeningen (s).
1. Inkomsten (b): een rekening waarop alle inkomsten binnenkomen.
Omdat er alleen inkomsten op deze rekening binnenkomen, kan ik
goed in de gaten houden wie al wel en wie niet betaald heeft. Vanaf
deze rekening verdeel ik alles over de andere rekeningen/potjes.
2. Kosten (b): een rekening waarvan ik alle kosten betaal. Ik kan altijd zien
hoeveel geld ik nog aan kosten kan uitgeven. Hoeveel stort je op deze
rekening? Zorg dat je eerst inzicht krijgt in al je kosten en bepaal dan
welk percentage/bedrag hier elke maand naartoe gaat.
3. Btw (s): zie de uitleg bij tip 7. Hier gaat 17% van alle inkomsten naartoe.
Alleen bij grote uitgaven haal ik hier de betaalde btw weer af.
4. Inkomstenbelasting (s): hier gaat een bepaald percentage van alle
inkomsten naartoe. Zie de uitleg bij tip 7.
5. Salaris (s): een deel van alle inkomsten gaat op deze rekening om mijzelf
elke maand een salaris te betalen.
6. Winst (s): dit heb ik van een ander geldmanagementsysteem en is ter
motivatie. 5% van alle inkomsten stort ik op deze rekening. 50% van het

7.

8.

saldo mag ik aan het einde van het kwartaal uitkeren als winstuitkering.
Een leuk motiverend extraatje.
Vooruitbetaalde inkomsten (s): sommige klanten/opdrachtgevers
betalen vooruit. Wanneer ik dit gelijk allemaal opmaak, heb ik later in
het jaar niets. Ik zet het geld apart op deze rekening en betaal mezelf
elke maand een deel uit op de inkomstenrekening.
Buffer (s): ik vind het fijn om een aantal maanden inkomen apart te
hebben staan. Voor het geval ik om welke reden dan ook niet kan
werken.

8

Ik heb ook weleens aparte rekeningen voor het loon van een werknemer of
de inkoop van producten laten openen bij klanten. De inkoop van producten
was bijvoorbeeld 50% van de verkoop. Om altijd genoeg geld te hebben om
nieuwe inkopen te doen, zetten we elke week 50% van de inkomsten uit
verkoop weg. Datzelfde gold voor de kosten van de werknemer. Elke week
zetten we een deel van de inkomsten weg, om aan het einde van de maand
de werknemer te kunnen betalen.

Uitdaging
Bij de grote banken kun je momenteel als bedrijf maar één betaal- en
één spaarrekening openen. Daarmee kun je het basisgeldmanagement
uitoefenen, maar wanneer je bijvoorbeeld de btw en inkomstenbelasting
op twee rekeningen wilt wegzetten, kan dat niet. Verdere uitbreiding van je
geldmanagementsysteem is niet mogelijk. Op het moment van het schrijven
van dit boek (2019) zijn er maar twee banken waar je wel de mogelijkheid
hebt om meerdere betaal- en spaarrekeningen te openen. Namelijk bij
KNAB en BUNQ. Ik gebruik beide (voor verschillende zaken).
Het nadeel van Bunq is dat de kosten redelijk hoog zijn en dat je het alleen
via een app kunt gebruiken.
Daarom ben ik bij KNAB. De kosten zijn hier laag (in 2019 zijn deze slechts €
5,- per maand voor een onbeperkt aantal rekeningen), je kunt zowel mobiel
als online bankieren en ze hebben een goede klantenservice. Er zijn wel
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wat zaken die (nog) niet mogelijk zijn bij beide, zoals incassocontracten
afsluiten. Daarvoor kun je bij je huidige bank blijven (let wel op of de kosten
afwegen tegenover de opbrengsten) of kijken naar andere oplossing, zoals
een paymentprovider als Mollie.

!

Bepaal jouw geldmanagementsysteem en richt het in.

Inzicht en Inkomen
De I staat voor Inzicht en Inkomen. Het is belangrijk dat je te allen tijde je
financiële situatie en cijfers kent. Dit inzicht geeft je rust, maar zorgt er ook voor
dat je de juiste keuzes kunt maken.
Ik hoef je niets te vertellen over het belang van inkomen. Zonder inkomen is je
bedrijf nergens. Welke verdienmodellen kies jij en hoe bepaal je je prijzen?

9

Tip 9
Ken je cijfers
In de vorige tips heb ik al een paar keer doorverwezen naar Inzicht. Inzicht
heeft heel veel te maken met je geld managen. Want wanneer je niet weet
wat je waaraan uitgeeft, is het niet mogelijk om je geld te managen. Je hebt
deze bedragen nodig om je geldmanagementsysteem in te richten.
In het woordenboek wordt inzicht als volgt omschreven: Het doorhebben
hoe iets in elkaar zit.
Dat is precies waar het om draait. Je moet door hebben hoe jouw financiën
in elkaar zitten. Om bij te sturen, om de juiste beslissingen te nemen en
om RUST over je financiën te hebben. Je geld goed managen, geeft al veel
inzicht, maar daarnaast is het belangrijk dat je een overzicht maakt van alle
inkomsten en uitgaven. Dat doe je met een jaarbegroting. Hierover lees je
meer in de volgende tip.
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Als ondernemer moet je nog veel meer inzicht hebben. De belangrijkste
vraag is, hoe winstgevend jouw bedrijf is. Ook hierover lees je meer in de
volgende tips.
Ik kom veel ondernemers tegen die niet op de hoogte zijn van hun cijfers.
Enerzijds is het onbegrijpelijk dat zoveel ondernemer hun cijfers niet
kennen, maar anderzijds is het ook wel te begrijpen. Veel ondernemers
hebben nooit enige educatie gehad op het gebied van financiën. Vaak
wordt ook de invloed van de cijfers onderschat. 10% minder kosten of meer
omzet kan het verschil betekenen tussen verlies of winst.

Welke cijfers moet je in elk geval kennen?

•
•
•
•
•

M
I
L
J
O
E
N

48

•
•
•
•
•
•

De omzet
De kosten, zowel vast als variabel
De bezittingen (vaste activa)
De voorraad (vlottende activa)
De openstaande facturen die klanten nog moeten betalen (vlottende
activa)
Hoeveel geld je op de bank hebt (vlottende activa)
De openstaande facturen die jij nog moet betalen (passiva)
De schulden (passiva)
Je eigen vermogen in de zaak (passiva)
Je brutowinst (omzet -/- inkoop) per product!*
Je nettowinst (omzet -/- alle kosten)*

*Je verkoopt bijvoorbeeld een broodje kebab. De inkoop hiervan is € 1,- en
je verkoopt deze voor € 5,-. Je brutowinst is dan € 4,-. Maar daarnaast heb je
nog kosten voor energie, personeel, huur, enz. Deze zijn € 2,- per broodje.
Dan is je nettowinst € 2,- per broodje.
Wellicht zijn er binnen jouw bedrijf nog andere cruciale cijfers. Spoor deze
op en check ze minstens elke maand. Zo kun je snel bijsturen.

!

Zoek alle cijfers binnen jouw bedrijf op. Waarschijnlijk helpen de
volgende tips je daarmee.
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Tip 10
Maak je eigen jaarbegroting
Welke voordelen heeft het maken van een jaarbegroting?

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt overzicht en inzicht.
Je kunt je geld managen.
Je weet waar je je geld aan besteedt.
Je weet hoeveel je waaraan kunt besteden.
Je weet van tevoren wat de ‘dure’ en wat de ‘goedkope’ of ‘goede’ en
‘slechte’ maanden zijn en kunt hierop inspelen.
Je kunt gemakkelijk nakijken of alles is betaald.
Je kunt makkelijk je voortgang bijhouden en bijsturen.

Kortom, het geeft je veel richting en rust.
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Deze tip is kort. Ik heb liever dat je je tijd besteedt aan het invullen van
de jaarbegroting, dan aan het lezen over het nut en de noodzaak van zo’n
begroting. Dat merk je vanzelf wanneer je hem hebt gemaakt.

?

Welke voordelen denk jij dat een begroting voor jou heeft?

Vaak kies ik ervoor om een aparte zakelijke en een aparte privébegroting te
maken. Vergeet echt die privébegroting niet, omdat het belangrijk is dat je
je privéfinanciën goed op orde hebt.

10

Het geeft de nodige rust, maar het maakt ook veel uit of je elke maand
€ 4000,- of € 2000,- uit de zaak moet halen om in je levensonderhoud te
voorzien.
Wanneer je ondernemer bent, hebben beide veel met elkaar te maken.

Veel ondernemers vinden het fijn om met de privébegroting te beginnen.
Ze zien dan snel hoeveel ze per maand uit de zaak nodig hebben en passen
daar dan de zakelijke begroting op aan.
Een jaarbegroting is een planning van je geld over het hele jaar. Je kunt
ook een maandbudget maken, maar niet elke maand is hetzelfde, zeker niet
wanneer je ondernemer bent.
Misschien heb je al een soort begroting, misschien heb je er nog nooit een
gemaakt en zie je er enorm tegenop. Ik help je op weg.
Ga naar www.demiljoenmethode.nl/boek. Je krijgt daar van mij het
template van deze jaarbegroting. Je hoeft hem alleen nog maar in te vullen
en ook daarvoor kun je een stappenplan downloaden.

!

Download het template en maak je eigen jaarbegroting.
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Tip 11
Maak een financiële planning
Wat vind je van je financiën nu je inzicht hebt? Valt het mee of tegen?
Geen reden voor paniek in elk geval. Je bent nog maar bij tip 11 van de
50 en we behandelen nog vele onderwerpen. Ook bijvoorbeeld hoe je je
inkomsten verhoogt en je uitgaven verlaagt.
Misschien viel het wel mee. Ik kom regelmatig bij ondernemers die de zaken
in hun hoofd erger maken dan ze op papier zijn.
Je kunt de jaarbegroting ook heel goed gebruiken als financiële planning. In
deze tip richten we ons op de zakelijke financiële planning. Privé kun je de
jaarbegroting natuurlijk ook als planning gebruiken.
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De informatie die je hebt verzameld om inzicht te krijgen, wil je graag
beschikbaar houden. Maak daarom een kopie of gebruik de lege nieuwe
voorbeeldjaarbegroting die je vindt op www.demiljoenmethode.nl/boek.
Je maakt nu een financiële planning voor het komende jaar. Doe dat met
de kennis van nu. Gedurende het lezen van het boek kun je deze financiële
planning steeds aanpassen. Misschien is het leuk om de aanpassingen in
een kopie van de financiële planning te doen. Dan zie je welke invloed dit
boek op je financiële planning heeft.
Vul alle cijfers in. Welke omzetten wil je maken, welke kosten heb je en welke
kosten kunnen verdwijnen? Hoe is je winstgevendheid nu en hoe kun je
deze verbeteren? Vind je de cijfers zoals ze nu zijn oké, of moet het anders?

11

NB: Vergeet niet te reserveren voor de btw en de inkomstenbelasting.

Het maakt trouwens niet uit wanneer je de financiële planning maakt. Dat
hoeft niet aan het begin van het jaar of kwartaal te zijn. Begin gewoon nu
en plan een jaar vooruit.

!

Maak je eigen financiële planning.
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Tip 12
Houd inzicht
Je hebt nu inzicht en een financiële planning, maar hoe houd je inzicht?
John Lennon verwoordde het al heel mooi:

‘Het leven is wat er gebeurt terwijl je andere plannen
maakt’

John Lennon

Niet alles verloopt volgens plan. Je kunt daar ook niet op vertrouwen.
Daarom is het belangrijk je financiële situatie steeds goed in beeld te
houden. Ik doe dat op twee manieren. Heb jij je eigen manier? Helemaal
goed.

1 Geldmanagement
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We hebben het eerder al uitgebreid gehad over het managen van je geld.
Een goed systeem helpt je bij het zicht houden op je financiële situatie. Hoe
meer je je bezighoudt met geldmanagement, hoe makkelijker je overzicht
houdt. Je kunt dan in één oogopslag op je rekeningen zien hoe je ervoor
staat.

2 Jaarbegroting/planning
De jaarbegroting kun je ook gebruiken als soort van exploitatiebegroting.
Je hebt hem nu staan als planning, maar je kunt ook de werkelijke bedragen
elke maand invoeren en daardoor overzicht krijgen. De begroting rekent
zelf door of je aan het eind van de maand geld over hebt, of dat er een tekort
is.

12

Je kunt ook werken met kleuren. Is de omzet volgens doel? Dan maak je
hem groen. Is hij boven je doel? Dan maak je hem donkergroen. En wanneer
hij onder je doel is, dan maak je hem rood. Waar nodig kun je ook schuiven
met kosten om alsnog uit te komen.
Het is slim om wel even een kopie te maken van de jaarbegroting waar de
financiële planning in staat, zodat je die informatie niet overschrijft.

Bijsturen en aanpassen van de financiële planning
Er zijn altijd maanden waarin de werkelijkheid niet lijkt op de planning. Dat
is in principe oké, die planning is er als leidraad.
Maar wanneer dit langer duurt en zeker als de afwijking negatief is, is
bijsturen noodzakelijk. Blijft de omzet achter? Dan toch maar die ene
kostenpost eruit? Of een goed plan maken om nieuwe inkomsten aan te
boren. Wanneer een bepaalde post maandelijks afwijkt, is het goed om
de financiële planning hierop aan te passen. Zo houd je altijd een actuele
planning.

Ik heb geen tijd
Misschien vraag je je af of je constant bezig moet zijn met de financiële
kant van je bedrijf? Zeker niet. Wanneer je het geldmanagement gebruikt
en aanpast op je eigen bedrijf, heb je al een hoop inzicht. Het opzetten is
eenmalig, maar daarna is de tijdsinspanning beperkt.
Ook kost het tijd om de financiële planning te maken, maar daarna is het
genoeg om wekelijks wat zaken te verwerken en daarnaast maandelijks wat
langer om de balans van die maand op te maken. Plan deze momenten in
je agenda. In het begin kost het je wat meer tijd, maar dat wordt steeds
minder. Het levert je echt veel op.

Mijn boekhouder doet dat wel
Het is geen goede strategie om je administratie elk kwartaal ‘over de
schutting’ te gooien bij je boekhouder en daar volledig op te vertrouwen.
Het is zeker goed om een boekhouder te hebben, maar zorg ook voor je
eigen inzicht.
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Een belangrijke reden is dat de boekhouder pas na een kwartaal met
cijfers komt. Misschien gaat het dan al 4 maanden niet lekker, maar was je
je daarvan niet bewust of wist je niet hoe ernstig het was. Bijsturen heb je
dus ook nog niet gedaan. Daarnaast weet een boekhouder jouw financiële
planning vaak niet. De meeste boekhouders zorgen prima voor je btw,
jaarcijfers en belastingaangiften. Boekhouders die echt meedenken en op
resultaten sturen, kom ik nauwelijks tegen. Dat is jouw taak.
‘Monica, ik heb supergoede omzetten, maar ik kom geld tekort om mijn
rekeningen te betalen. Ik snap er niets van’, zegt een klant tegen me. Het blijkt
dat de omzetten inderdaad omhoog zijn gegaan, maar de kosten ook. Zo hoog
zelfs dat hij elke maand verlies draait. Dat heeft deze ondernemer niet door. De
cijfers zitten ‘in zijn hoofd’, geeft hij aan. We zetten de cijfers op papier, waardoor
hij met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Het in zijn ogen zo goedlopende
bedrijf blijkt al maanden verlies te draaien en de eerste schulden zijn al ontstaan.
Nu we de cijfers helder hebben, kunnen we wel bijsturen en maakt hij binnen
twee maanden weer winst.

M
I
L
J
O
E
N

56

!

Hoe ga jij inzicht houden? Plan minstens elke maand een uur in je
agenda om je financiële situatie te bepalen.

Tip 13

13

Realiseer je dat omzet geen inkomen is

Ik heb gezegd dat je mindset het belangrijkste is, maar de meeste mensen
denken dat inkomen het belangrijkste is om financieel succesvol te ondernemen. Inkomen is zeker belangrijk, het probleem is alleen dat wanneer je
niet de juiste mindset hebt, je niet de juiste prijs vraagt.
Je kunt miljoenen verdienen, maar het net zo snel weer kwijtraken wanneer
je niet de juiste geldmindset hebt.
Een andere reden waarom inkomen niet het belangrijkste is, is omdat het
eigenlijk niets zegt. Want als er € 10.000,- per maand binnenkomt, maar ook
€ 10.000,- per maand weer uit vliegt, heb je er niets aan.
Winst, daar draait het om. We hadden het er in tip 9 al over. Hoe winstgevend
is jouw bedrijf?

Winst
Winst is het bedrag wat overblijft wanneer je de kosten van de inkomsten
afhaalt.
Van al het geld dat je omzet en wat op je rekening binnenkomt, is uiteindelijk
maar een deel voor jou.
Op de volgende pagina vind je een voorbeeld.
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13
Wat

€

Omzet

€ 10.000,-

Btw (21%)

-/- € 1736

Inkoop

-/- € 100,-

Brutowinst

€ 8164,-

Bedrijfskosten (30% van omzet -/- btw)

-/- € 2479,-

Nettowinst

€ 5685,-

Inkomstenbelasting (10%)*

-/- € 568
€ 5117,-

Alle bedragen zijn afgerond op hele getallen.
*Het percentage inkomstenbelasting kan voor jou anders zijn. Zie tip 7.
In dit voorbeeld houd je van € 10.000,- omzet maar iets meer dan de helft
over. Wees je daarvan bewust. Je zou niet de eerste ondernemer zijn die
zichzelf al € 7500,- naar privé heeft uitbetaald om vervolgens zakelijk in de
problemen te komen.
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Bereken de winst voor jouw bedrijf. Op www.demiljoenmethode.nl/
boek vind je een Excel-template dat je hierbij helpt.

Tip 14
Zorg voor passief inkomen

14

Passief inkomen? Wat is dat? Nou, dit boek bijvoorbeeld. Elke keer wanneer
iemand dit boek koopt, verdien ik een paar euro. Dat terwijl ik misschien wel
op vakantie of uit eten ben.
Er zit geen plafond aan dit inkomen. Wanneer je op basis van uren werkt, kun
je bijvoorbeeld maximaal 40 uur per week x € 100,- = € 4000,- declareren.
Online trainingen kun je onbeperkt verkopen. Je kunt er 100 per week
verkopen á € 97,- = € 9700,-, maar ook 1000 en € 97.000,- verdienen.
Passief inkomen is inkomen dat je verdient zonder er daadwerkelijk voor
te hoeven werken. Je maakt het 1 keer en kunt het daarna keer op keer
verkopen. Nu klinkt dat fantastisch, maar het is best veel werk om ervoor te
zorgen dat je het daadwerkelijk verkoopt. Helemaal passief is het dus vaak
niet.
Er zijn vele tientallen verdienmodellen voor passief inkomen. Bij deze de
twee belangrijkste voor jou als ondernemer.

1. Je kennis verkopen
Als ondernemer heb je kennis. Deze kennis kun je verkopen aan anderen
in bijvoorbeeld een boek of online training. Wellicht klinken beide je heel
ingewikkeld in de oren, maar ik heb het allebei gedaan en het bleek helemaal
niet zo ingewikkeld als ik dacht. Houd in gedachten dat wat jij als normaal
beschouwt, bijvoorbeeld iedereen weet toch wat hij wel of niet moet eten,
voor anderen geen gesneden koek is. Laat je perfectionisme varen en ga
aan de slag. Huur waar nodig professionals in om je te helpen. Jij levert de
kennis en anderen weten hoe de techniek achter een online training werkt
of hoe je een goed boek uitgeeft.
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Een online training is niets meer of minder dan een aantal pagina’s
op je website met daarachter een e-mail autoresponder en vaak een
membershipsprogramma om ervoor te zorgen dat niet iedereen erbij kan.
Ook de verkoop op de website kun je geheel automatiseren en je kunt de
mensen op je website laten betalen. Hierin investeren is het beste dat ik ooit
heb gedaan. Mensen wil steeds vaker thuis achter de computer in hun eigen
tempo dingen leren. Je hebt online cursussen van gitaarspelen tot aan leren
beleggen.

2. Kennis/producten van anderen verkopen
Heb je zelf geen producten te verkopen, dan kun je producten (of diensten)
van anderen verkopen. Heb jij bijvoorbeeld een fantastische websitebouwer
en zorg jij ervoor dat die veel nieuwe klanten krijgt? Dan kun je daarvoor een
vergoeding afspreken. Dit kan ook veel breder online. Er zijn zelfs complete
platformen voor. Affiliatiemarketing noemen ze dat.
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Wanneer iemand bijvoorbeeld bij Bol.com wat koopt via jouw link, krijg jij
daar geld voor. Veel bedrijven hebben deze optie, oftewel direct of via een
platform. Het enige wat jij hoeft te doen, is een speciale link te plaatsen in een
e-mail, op je website, in een blog en je kunt geld verdienen. Let wel op dat
wat je promoot ook goed is en past bij wat je doet. Wanneer je kapper bent
en leningen gaat promoten, klopt dat niet. Ik promoot ook alleen waarin ik
geloof. Ik kan meer verdienen wanneer ik specifieke energiemaatschappijen
promoot, maar ik maak altijd gebruik van een vergelijker en die promoot
ik dan ook. Pas ook op met bepaalde platformen waar ze willen dat je je
creditcardgegevens achterlaat. Dat is niet nodig, ze kunnen gewoon op je
rekening uitbetalen.
Beleggen, verhuur van vastgoed en royalty’s of licenties zijn mogelijkheden
voor passief inkomen. Op termijn kun je ook anderen opleiden in jouw
methode en commissie vragen voor hun werk. Misschien kun je zelfs een
franchise starten. Er zijn heel veel mogelijkheden.

!

Met welk passief inkomensmodel ga jij aan de slag?

NIET DOEN!

14

When it walks like a duck and talks like a duck, it probably is a duck…
Ik kan het niet over passief inkomen hebben zonder je te waarschuwen.
Er worden namelijk ook passieve inkomensmogelijkheden aangeboden
die niet in de haak zijn. In de meeste gevallen zijn dit piramidespelen. Wat
houdt dat in? Als er maar genoeg nieuwe mensen instromen, houd de
pyramide zichzelf in stand, maar wanneer de instroom stopt… Dan klapt
alles in elkaar en ben je je geld vaak kwijt. Helaas zijn deze mensen vaak
wel heel goed in verkopen en trappen er toch steeds weer mensen in. Doe
onderzoek voordat je ergens in stapt. Vertrouw je het niet? Doe het dan niet.
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Tip 15
Bepaal jouw verdienmodellen
Er zijn heel veel verschillende verdienmodellen. In de vorige tip hebben we
het gehad over passieve verdienmodellen. Deze zijn nog redelijk onbekend.
Actief inkomen is veel bekender. Actief inkomen verkrijg je door te werken.
Uurtje factuurtje is daar een bekend voorbeeld van. Maar er zijn er meer.
In deze tip geef ik je een kort overzicht. Op internet vind je nog veel meer
informatie over verdienmodellen.

Uurtje factuurtje
Je verkoopt een dienst. Voor elk uur dat je werkt voor de klant vraag je een
bepaalde prijs.

Producten verkopen
Je verkoopt een bepaald product en verdient daar een bepaald percentage
of bedrag aan.
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Abonnement
Je verkoopt een product of dienst en krijg daar elke maand een bedrag
voor. Het voordeel hiervan is dat de meeste mensen erg laks zijn met het
opzeggen van abonnementen wanneer ze deze niet meer gebruiken.

Freemium
Een goed voorbeeld van een freemium is Spotify. Je hoeft niet te betalen
voor een abonnement. Je krijgt dan wel regelmatig reclame te horen, het
geluid is nét iets minder goed en je kunt niet je eigen nummers kiezen. Het
doel is natuurlijk dat klanten het betaalde model kopen.

Lokaasmodel

15

De koffiebusiness is hiervan een goed voorbeeld. Je koopt een goedkoop
koffiezetapparaat, maar deze moet je vullen met dure cupjes koffie. Ook
printers werken op deze manier. Het geld wordt verdiend in de navulling.

Servicemodel

Je verkoopt iets voor een redelijk lage prijs, maar biedt daarbij een
servicecontract aan, bijvoorbeeld onderhoud en een storingsdienst.
Andere opties zijn:

Inkomen om je kosten te financieren
Je kunt ook inkomen genereren om daarmee je eigen kosten te betalen.
Gebruik je een deel van je pand niet? Misschien kun je dat deel verhuren.
Zoals een kapper deed met een grote salon. Hij deelt deze inmiddels met
een schoonheidsspecialist en drie andere kappers die bij hem een stoel
huren.

Subsidie/fondsen
Er zijn in Nederland vele fondsen waar je een aanvraag kunt doen. Daar
moet ik wel bij vermelden dat deze vaak alleen zaken doen met stichtingen.
Een stichting opzetten is trouwens makkelijker dan je denkt. Subsidie kun je
vaak juist weer krijgen als commercieel bedrijf.
Voor beide zijn er professionals die je hiermee kunnen helpen. Ze werken
meestal op basis van no cure no pay (ook een mogelijk verdienmodel). Het
percentage van de opbrengsten die ze krijgen, kun je meestal verwerken in
je begroting, waardoor het je per saldo niets kost.

!

Met welk verdienmodel ga jij aan de slag?
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Het is geen verdienmodel en ik hoop dat je er nooit gebruik van hoeft te
maken, maar ik wil dit toch even vermelden. Juist omdat uit onderzoek blijkt
dat 80% van de ondernemers niet bekend is met deze mogelijkheid.
Soms gaat het als ondernemer wat minder, of misschien moet je stoppen
met je bedrijf. Dan kun je bij de gemeente terecht. Die voeren het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) uit. Hierin zitten mogelijkheden tot
financiële ondersteuning van ondernemers. Zowel startend als ervaren
ondernemers en ook bij bedrijfsbeëindiging zijn er mogelijkheden. Weet
dat het er is en schaam je niet om hulp te vragen wanneer je dat nodig hebt.
Het kan een hoop ellende voorkomen.
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Tip 16
Bepaal je prijzen en je doelgroep

16

Je hebt nu nagedacht over verdienmodellen, maar wat vraag je voor je diensten of producten?

Welke prijs moet ik vragen?
‘Welke prijs moet ik vragen?’, is de meestgestelde vraag onder ondernemers.
Het grote probleem is vaak dat de meeste ondernemers hun prijs bepalen
op basis van wat anderen vinden en vragen. Dat is de grootste fout die je
kunt maken. Want de mindset inclusief beperkende overtuigingen van
de andere persoon bepalen dan jouw prijs, iemand anders bepaalt jouw
waarde. Vaak zelfs zonder die waarde ooit ervaren te hebben.

Prijs op basis van je kosten
Wanneer je op het internet zoekt welk tarief je moet rekenen, kom je
vaak de volgende methode tegen. Maak een overzicht van je kosten voor
levensonderhoud, belastingen, bedrijfskosten, enz. Tel je gewenste bruto
basisinkomen, je bedrijfskosten, kosten levensonderhoud en belastingen
bij elkaar op. Deel dit bedrag door de uren/eenheden die je in een jaar
verwacht te kunnen leveren. De uitkomst is je standaardtarief.
Soms wordt er omgerekend wat iemand in loondienst verdient.
Op zich is dit een goede manier om te berekenen wat je minimaal nodig
hebt. Houd er wel rekening mee dat heel veel uren niet declarabel zullen
zijn, 50% niet declarabele uren is zeker niet vreemd. Helemaal niet bij de
start van je onderneming. Het probleem hiermee is dat je je prijs bepaalt
op basis van kosten en niet op basis van jouw waarde. Daarnaast ligt je doel
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dan precies op wat je nodig hebt. Waarom dat geen goed idee is, vertel ik je
bij de O van Opzet.

De invloed van je doelgroep
Je kunt geen € 75,- per uur vragen wanneer je doelgroep mensen met een
laag inkomen is. Moet je dan minder vragen? Nee! Je kunt twee dingen
doen.
1. Zoek vormen van financiering, subsidies, fondsen, enz., waardoor je
klanten niet zelf hoeven te betalen.
2. Kies een andere doelgroep.
Ik heb beide gedaan en het werkt allebei heel goed. In het begin lijken beide
opties lastig, maar het valt eigenlijk best mee.

Andere soorten financieringen
Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manier om hun inwoners
te helpen. Ze vragen daarvoor vaak input van inwoners en jij als ondernemer
kunt dat ook doen. Je kunt natuurlijk ook proberen jouw diensten te
verkopen bij de gemeente.
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In de vorige tip vertelde ik al over fondsen die projecten steunen op
verschillende vlakken. Dit kan voor jouw financiering zorgen.

Een andere doelgroep kiezen
Is dat niet een beetje cru? Deze mensen hebben juist zo mijn hulp nodig.
Dat klopt, maar het probleem is dat jij ook geld moet verdienen. Besef je je
dat wanneer je meer verdient, je juist meer mensen kunt helpen? Dan kun je
in je vrije tijd een aantal mensen pro bono helpen, of geld investeren in iets
anders wat deze mensen helpt. Zonder dat jouw eigen financiële situatie
daaronder leidt. Je mindset kan je hier beperken.

16

Ik heb een mix van alles. Een doelgroep die mijn uurtarief prima kan betalen,
projecten die betaald worden door fondsen en mensen die ik voor niets
help.

!

Bepaal je doelgroep en je prijs.

M
I
L
J
O
E
N

67

17

Tip 17
Verhoog je prijzen!
Wat gebeurt er in je hoofd wanneer ik zeg dat je je prijs met 25% moet verhogen? Voel je onrust opkomen? Voel je jezelf blokkeren? Dan heb je een
overtuiging die daarvoor zorgt. Het is heel erg belangrijk dat je je bewust
wordt van deze overtuiging en dat je deze te lijf gaat, zoals besproken bij
de M van Mindset.
Het probleem van veel ondernemers is dat ze vaak veel te lage prijzen
vragen omdat:
• Ze hun eigen waarde niet kennen.
• Ze bang zijn dat ze anders geen klanten krijgen.
• Ze niet boven het maaiveld willen uitsteken.
• Anderen zeggen dat het genoeg is.
• Ze ‘eerlijke’ prijzen willen vragen.
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Er zijn nog veel meer redenen. Veel is mindset. Een andere oorzaak van te
lage prijzen is je eigenwaarde niet kennen. Wanneer je zelf niet achter je
prijzen staat, kun je ook nooit tegen deze prijzen verkopen.

Wat is jouw waarde?
Dit is een vraag waar velen mee struggelen en waar veel ondernemers
zichzelf te kort doen.
Ze vinden wat ze doen vanzelfsprekend, zijn onzeker over de waarde die ze
leveren, ze zijn nog niet goed genoeg, het is voor hun makkelijk of ze vinden
dat alles ‘eerlijk’ verdeeld moet worden.
Je hoort het waarschijnlijk al, dit zijn allemaal weer overtuigingen waarover
we het gehad hebben. Weet je het stappenplan nog? Word je bewust
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van je overtuiging. Begrijp wat het met je situatie doet, laat het los en
herprogrammeer.

Stel je voor. Je denkt na welke prijs je wilt vragen. Je komt op € 100,- per uur,
maar dat vind je te hoog, want…

Welke gedachte of gedachten komen nu in je op? Dit zijn de overtuigingen
waaraan je moet werken. Wanneer jij je waarde kunt verkopen aan de juiste
doelgroep, kun je elke prijs vragen die je wilt.

Waar zit jouw waarde in?
Soms kun je heel goed je waarde bepalen. Ik heb bijvoorbeeld € 2000,- per
jaar bespaard op de vaste lasten van mensen. Wanneer je zonnepanelen
verkoopt, kun je mensen precies voorrekenen wanneer ze hun investering
terugverdienen. Wanneer je als boekhouder € 50,- per uur kost en de
ondernemer zelf € 75,- verdient per uur en er veel langer over doet, kun je
ook je waarde in cijfers en geld uitdrukken.
Vaak is het echter niet zo makkelijk. Een massage levert een relaxed en
gezond lichaam op, een coachingssessie levert persoonlijke groei en
een personal shopper of kapper en nieuwe look. Dat kun je niet in cijfers
uitdrukken.
Jouw waarde zit hem dan in het oplossen van het probleem van die persoon.
Hoe groter het probleem, hoe meer klanten hiervoor willen betalen.
Wanneer je elke dag pijn in je rug hebt, dan heb je er veel voor over om daar
vanaf te komen.
Maar ook hoe ‘hoger’ de doelgroep, hoe meer klanten bereid zijn te betalen.
Er zijn mensen die niet bij de € 10,- kapper komen of kleding kopen bij de
Primark. Waarschijnlijk is zelfs de Zara te min. Wanneer je niet minimaal
€ 50,- per knipbeurt rekent, komen ze niet. Deze klanten koppelen prijs
aan kwaliteit. Of dit altijd waar is, laat ik in het midden. Het is voor jou als
ondernemer echter een goede positie om in te zitten.
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Een andere optie is een levensstijl creëren waarin jouw product past. Apple
is daar een heel bekend voorbeeld van. Zijn de Apple-producten veel beter
dan andere elektronica? Daar zijn de meningen over verdeeld. Feit is dat
Apple-gebruikers daar wel van overtuigd zijn en ook bereid zijn daar flink
extra voor te betalen.

Wat gebeurt er wanneer je je prijzen verdubbelt?
Stel je voor dat je nu € 10,- per knipbeurt verdient. Wanneer je € 20,- per
knipbeurt vraagt, verdien je een keer zoveel.
Maar dan krijg ik minder klanten, hoor ik je denken. Dat is nog maar de
vraag. Veel klanten blijven graag waar ze zitten (velen betalen jaarlijks vele
honderden euro’s te veel aan hun vaste lasten, omdat ze overstappen eng
of te veel moeite vinden). Al vertrekt de helft van je klanten, dan heb je nog
steeds dezelfde inkomsten, maar wel een keer zoveel tijd. Tijd die je weer
kunt steken in werken AAN je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Of meer tijd
voor jezelf. Daarnaast komt er een beter betalende doelgroep voor terug.
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Wat ben jij waard?

Lifestyle en Leider

18

Je lifestyle bepaalt onder andere hoeveel inkomen je nodig hebt. Je lifestyle
aanpassen, kan je helpen financieel succesvol te ondernemen.

Wanneer je een leider bent, kun je meer geld vragen. Je durft dan ook meer geld
te vragen. Een volger kijkt hoeveel anderen vragen in zijn branche en past zich
daarop aan.

Tip 18
Bepaal jouw lifestyle
Lifestyle: persoonlijke levensstijl; geheel van gedragingen, houding, overtuiging
en bezittingen, geassocieerd met een bepaald individu of een bepaalde sociale
groep.
Je lifestyle heeft veel raakvlakken, maar ik heb het in dit boek vooral over
de onderdelen die financiële raakvlakken of gevolgen hebben. Een lifestyle
waarbij je elke dag eten bestelt, is bijvoorbeeld duurder dan wanneer je
zelf kookt. Een lifestyle waarbij je twee keer per jaar een verre reis maakt,
is een stuk duurder dan wanneer je eens per jaar twee weken naar een
natuurcamping gaat.
Er is hierin trouwens geen goed of fout. Het probleem is alleen dat je
lifestyle vaak beïnvloed wordt door je omgeving. Wanneer iedereen een
duur nieuwbouwhuis koopt, is de kans kleiner dat jij een goedkoop huis
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koopt. Wanneer iedereen om je heen in merkkleding loopt, is de kans klein
dat jij in Primark-kleding aankomt.
Vaak is het dus niet jouw lifestyle, maar heb je je aangepast aan je omgeving.
Grote problemen ontstaan wanneer je een lifestyle ‘boven je stand’ hebt.
Oftewel, je geeft meer uit dan er binnenkomt. Dit stond al bij de 10 meest
saboterende geldgewoonten. Vaak gebeurt dit onbewust. Omdat er geen
inzicht en geen geldmanagement is, geven mensen ‘per ongeluk’ te veel uit.
Je lifestyle heeft invloed op je bedrijf. Het maakt verschil of je elke maand
€ 4000,- of € 2000,- uit je bedrijf moet halen voor je levensonderhoud. Je
moet meer werken, of kunt minder investeren wanneer een groot deel van
je inkomsten op gaat aan je lifestyle.

Zit je in de ratrace?
Ken je het rad waarin een rat loopt? Hij doet heel erg zijn best, maar komt
geen centimeter verder. Eigenlijk is het leven van menig Nederlander niet
veel anders. Het lijkt wel alsof je vooruitkomt, maar uiteindelijk blijf je toch
op dezelfde plek staan.
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Vanaf het moment dat je zelfstandig wordt, begint de ratrace. Je wilt je eigen
plek en om dat te kunnen betalen, ga je werken. Vaak begin je onderaan de
ladder en dus ook met een laag inkomen. Bij veel mensen is de lifestyle op
dit moment nog redelijk simpel. Huurhuis, geen of een kleine auto, enz.
In de loop der jaren groeit je inkomen. Soms spaar je daar (een deel) van,
maar nog vaker wordt het geld gebruikt om je lifestyle te ‘upgraden’. Grotere
auto, vakanties, etentjes, kleding en uiteindelijk vaak dat mooie koophuis
en later een nog mooier en groter koophuis. Aanpassen naar een hogere
lifestyle lukt bijna iedereen met gemak.
Op zich is dat geen probleem natuurlijk, maar je komt op deze manier
wel in een vicieuze cirkel terecht. Het is namelijk niet alleen zo dat je door
te werken inkomen krijgt om je lifestyle te kunnen betalen, maar door je
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lifestyle moet je ook blijven werken om dat inkomen te houden. Daar komt
de ratrace naar voren, want je komt dus niet vooruit.
Werk

Inkomen

Lifestyle

Om hieruit te komen, moet je je lifestyle aanpassen. Voordat je dat doet, is
het goed om te kijken naar je huidige lifestyle.

?

Wat in jouw lifestyle is jouw keuze en op welke punten heb je je
aangepast aan je omgeving?
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Tip 19
Pas je lifestyle aan
Je kunt je lifestyle aanpassen. Wat het aanpassen van je lifestyle echter
moeilijk maakt, is de maatschappij en de sociale druk. De maatschappij
moedigt namelijk de ratrace aan. De sociale druk om ook die verre vakantie
te maken of een nieuwe auto of nieuwbouwwoning te kopen, is hoog. Zelfs
de regering moedigt ons aan om vooral ons geld uit te geven. Ze noemt het
niet voor niets koopkracht en geen spaarkracht.
Succes, geluk en status worden gekoppeld aan spullen, maar dit is natuurlijk
niet waar. Je kunt zonder bezittingen ook gelukkig zijn. Voor mij is kunnen
doen wat ik wil belangrijker en veel kostbaarder dan bezittingen.
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Ook je brein werkt niet mee. Je brein praat lekker met je mee. Wanneer ik de
gedachte heb dat ik wel toe ben aan een nieuwe auto, komt mijn brein met
heel veel gedachten waarom dat een slim plan is. Maar als mijn gedachte
is dat ik best nog een aantal jaren in deze auto kan rijden, komt mijn brein
met gedachten die dat ondersteunen. Heel erg handig, maar niet heus. De
mening van een ander of tegenbewijs vinden, kan hierbij helpen. Al blijft het
lastig. Je vindt vaak toch juist die informatie die je standpunt ondersteunt of
je spreekt met de persoon die dat doet.
Ook kun je kijken wat iets kost en wat je daarvoor moet laten. Stel, een
nieuwe auto betekent dat je € 15.000,- moet bijleggen en je verwacht er 5
jaar in te rijden. Dan kost die auto je dus € 250,- per maand, 5 jaar lang. Dan
reken ik de restwaarde, eventuele rente en alle andere kosten van een auto
niet mee. Heb je dat ervoor over?
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Wat kun je anders doen met de € 250,- per maand of de € 3000,- per jaar?
Welke keuze maak je? Dit is trouwens een overweging die ik in 2018 echt
gemaakt heb. Uiteindelijk heb ik een alternatieve oplossing gekozen. Geen
nieuwe auto, maar een tweedehandse en maar € 6000,- bijbetalen. Dat had
ik gespaard.

Hoe pas je je lifestyle aan?
Allereerst moet je natuurlijk inzicht hebben in wat je nu waaraan uitgeeft.
Ten tweede moet je goed nadenken over wat je echt belangrijk vindt. Ik geef
bijvoorbeeld graag geld uit aan leuke uitjes met mijn gezin. De nieuwste
telefoon kan me gestolen worden. Met de vorige heb ik 4 jaar gedaan.
Je motivatie is ook een belangrijk onderdeel. Je lifestyle veranderen is
moeilijk. Het helpt als je weet waarvoor je het doet. Ik wilde bijvoorbeeld mijn
baan opzeggen en mijn eigen bedrijf beginnen en daarom € 10.000,- sparen
in 1 jaar. Op www.demiljoenmethode.nl/boek vind je mijn persoonlijke
verhaal. Heb ik mijn doel behaald? Hierin vind je ook de bespaartips die ik
heb toegepast.
Uiteindelijk gaat lifestyle om keuzes maken. Wat wil je wel en wat niet.
Waarbij het belangrijk is dat je je eigen keuzes maakt en dat je je niet laat
leiden door je omgeving.

!

Hoe verander jij je lifestyle? Schrijf concreet 3 dingen op die je in de
komende maand gaat veranderen.
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Tip 20
Vergeet je zakelijke lifestyle niet
We hebben het in de vorige tips over je privé-lifestyle gehad, maar je moet
ook je zakelijke lifestyle niet vergeten. Ik kom regelmatig mensen tegen die
privé alles goed voor elkaar hebben, maar er zakelijk echt een chaos van
maken. Andersom komt het ook voor, ondernemers die privé allerlei opofferingen doen voor het bedrijf, terwijl zakelijk het geld eruit vliegt. De laatste
groep zijn de ondernemers waarbij het allebei een zooitje is.
In welke groep zit jij?
Je bent niet de enige als je een prima omzet draait, terwijl je dat niet
terugziet op je bankrekening. De kostenkant is minstens zo belangrijk.

The Profit
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Wanneer je hiervan voorbeelden zoekt, raad ik je aan eens een paar
afleveringen (of alle) van The Profit te kijken. Dit is een tv-programma van
CNBC waarin en rijke en slimme zakenman, Marcus Lemonis, struggelende
kleine bedrijven er weer bovenop helpt. Hij investeert geld, maar vooral ook
zijn kennis en netwerk.
Je ziet bedrijven die tonnen of soms zelf meer dan een miljoen omzet
weten te maken, maar alsnog verlies draaien. Dit zit hem puur in de kosten.
De overallkosten, de kosten van inkoop (het gaat vaak om bedrijven die
producten maken), enz. De meeste ondernemers hebben daar totaal geen
inzicht in. Dit is wel van het grootste belang.
In The Profit wordt ook benadrukt hoe belangrijk het is om werkkapitaal
te hebben. Dat geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om ook je
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lifestyle op orde te hebben. Zodat je niet alle opbrengsten uit het bedrijf
hoeft te halen om van te leven.

Zakelijke kosten

Als het goed is, heb je je jaarbegroting gemaakt en heb je daardoor inzicht
in je zakelijke inkomsten en uitgaven. Kijk hier eens kritisch naar. Je hebt
twee opties:
1. De uitgave is overbodig en je kunt hem schrappen. Zeg het nu op (het
boek wacht wel even).
2. De uitgave is nodig en je zoekt uit of het goedkoper kan. Denk hierbij
aan een andere leverancier, maar ook onderhandelen met je huidige
leverancier, of wellicht is uitbesteden een betere optie.
Zo ga je elke uitgave langs, zowel de vaste uitgaven alsook de kleine
(incidentele) uitgaven.

‘A small leak can sink a great ship’

Benjamin Franklin

Kleine uitgaven
Soms zijn het juist de kleine uitgaven die het schip doen zinken. Je geeft
kleine bedragen makkelijker uit en je hebt ze vaak minder goed in beeld.
Inzicht en geldmanagement kunnen hierbij goed helpen. Kijk eens wat je
de afgelopen 3 maanden hebt uitgegeven.

Bewuste keuzes
Je denkt nu misschien dat je zoveel mogelijk kosten moet schrappen en
alles zo goedkoop mogelijk moet doen. Dat is absoluut niet de insteek. De
insteek is dat je er bewust mee omgaat. De keuze kan daarom ook zijn dat
je bij die duurdere aanbieder blijft omdat die betere kwaliteit of meer opties
biedt of dat je iets uitbesteedt.
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Ga al je zakelijke uitgaven langs en kies uit de 2 opties. Schrappen of
uitzoeken of het goedkoper kan.

Tip 21
Investeer

21

Het is belangrijk te investeren in je bedrijf, maar ook in jezelf. Ja, dat kost
meestal geld, maar dat is het meer dan waard. Daarnaast is het vaak hoognodig.
Het verschil tussen kosten en een investering is dat bij een investering de
kosten over meerdere jaren worden verdeeld. De aanschafprijs ligt boven
de € 450,-. In het geval van een activa (bijvoorbeeld een bedrijfsauto of
machine) boek je elk jaar een deel af als kosten, dat is afschrijving.

Investeren in innovatie
Innovatie is van groot belang. Anders loop je de kans de boot te missen. In
2007 was de helft van alle telefoons die verkocht werden van Nokia. Toen
kwam Apple met de iPhone en volgden vele andere aanbieders. Uiteindelijk
trok Nokia zich zelfs terug uit de telefoonbranche. Voor innovatie moet
je vaak wel investeren; een nieuwe machine kopen of geld steken in
productontwikkeling.

Investeren en mindset
Mindset komt steeds weer terug, ook in deze tip. Om te investeren in je
bedrijf, heb je de juiste mindset nodig. Ik kom regelmatig ondernemers
tegen die niet investeren omdat ze het geld liever op de bank houden, of
geen financiering aan durven te gaan voor hun plan.
Natuurlijk is het verstandig een buffer aan te houden en jezelf niet enorm in
de schulden te steken. Maar wanneer innovatie je bedrijf verder helpt, is het
belangrijk dat je daar voor gaat.
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Investeren in jezelf
Investeren in jezelf wordt belastingtechnisch niet als investering gezien. Je
kunt het bijvoorbeeld niet afschrijven. Dat maakt het niet minder belangrijk.
Je bedrijf kan groeien, maar jij moet ook meegroeien. Investeer in coaching,
training, enz. Zaken die je kennis en vaardigheden vergroten.

Ik en investeren
Ik heb zelf veel geld en tijd gestoken in de ontwikkeling van online
trainingen over geld. Dat ging niet vanzelf. Ik heb een schaarste mindset
meegekregen, die zorgde ervoor dat ik het heel erg eng vond. De eerste
keer investeerde ik € 1000,- in het laten maken van het technische deel van
een online training en veel van mijn eigen tijd. Dat bedrag heb ik inmiddels
al 5 keer terugverdiend. Hierdoor durf ik steeds meer en investeer ik nu
makkelijker in mezelf en in nieuwe projecten.

Investeringsbegroting
Ga je een grote investering doen? Start dan met het maken van een
investeringsbegroting. Wat heb je nodig? Wat gaat dat kosten? Tip: baseer
dit op offertes en doe niet zelf een schatting. Hoe betaal je het? Wat levert
het op? Meer informatie vind je onder andere op de website van de Kamer
van Koophandel.
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Waarin ga jij investeren?

Tip 22
Word expert

22

Een expert heeft een duidelijke missie, draagt deze uit en is zichtbaar.
In het woordenboek vind je de volgende beschrijving van missie:
Een korte maar complete beschrijving van de algemene doelen en intenties van
een organisatie. Het somt op wat er moet worden bereikt, maar niet hoe dat
wordt gedaan.

Mijn missie
Mijn missie is dat iedereen financiële rust verdient. Waarbij ik die missie per
doelgroep en label nog wat aanscherp.
De MILJOEN-methode heeft als missie ondernemers financieel succesvol
en relaxed te laten ondernemen. (Wat ze uiteindelijk weer financiële rust
geeft.) Ik heb ervoor gekozen dit per doelgroep enigszins aan te passen, om
de doelgroep meer aan te spreken, maar het uiteindelijke doel is hetzelfde.
Waarschijnlijk heb jij het jezelf ook niet zo moeilijk gemaakt dat je meerdere
labels en doelgroepen hebt en heb je aan 1 missie genoeg.

Wat is jouw missie?
Wat is jouw uiteindelijke doel? Tip: vraag het je klanten.
Misschien help je mensen met afvallen en denk je dat het doel afvallen is,
maar zorg je er uiteindelijk voor dat je klanten lekker in hun vel zitten of
zelfverzekerder zijn. Veel mensen zijn daar vooral naar op zoek en denken
dat afvallen hun dat geeft. Dan is dat je missie. Het afvallen is dan vooral het
hoe. Kijk ook wat jouw klanten aanspreekt. Misschien spreekt een missie van
helpen met afvallen je doelgroep juist meer aan dan lekker in hun vel zitten.
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Gebruik je missie bij een pitch of wanneer je je voorstelt bij een
netwerkbijeenkomst. ’Ik ben Monica en ik help ondernemers
financieel succesvol en relaxed ondernemen’, wekt veel meer
interesse dan: ‘Ik ben Monica en ik ben financieel expert.’

Wanneer ben je expert?
Je ziet jezelf waarschijnlijk niet als expert. Vaak onderschatten we de kennis
die we hebben. Een veel genoemde overtuiging van ondernemers is ook
dat het zo makkelijk is wat ze anderen leren. Daardoor vragen ze geen
goede prijs en het houdt ze tegen van het zichtbaar worden.
Je hebt niet voor niets het vak gekozen waarin je nu zit. Je hebt er iets mee,
hoogstwaarschijnlijk weet je er echt veel meer van dan anderen. Voor jou
is het misschien heel simpel om positief in het leven te staan, maar voor
anderen kunnen jouw zienswijze, kennis en vaardigheden helemaal nieuw
zijn. Ik ben er vaak genoeg tegenaan gelopen, dan dacht ik: dat weet toch
iedereen? Toch bleek dat niet zo te zijn.
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Er zijn ook mensen die zeggen dat je al expert bent op een gebied wanneer
je een boek gelezen hebt. Dus jij bent al financieel expert als je dit boek
uitleest. Dat vind ik erg ver gaan. Het is op zijn minst noodzakelijk dat je alles
ook zelf succesvol hebt toegepast.

?

Ben jij expert op jouw vakgebied?
Nee? Hoe ga je ervoor zorgen dat je expert wordt?
Ja? Is dat ook zichtbaar?

Tip 23
Wees zichtbaar

23

Misschien heb je in de vorige tip aangegeven dat je expert bent en misschien niet. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Je kunt expert zijn, maar als
je niet zichtbaar bent, levert het geen omzet en klanten op. Je kunt je ook
helemaal geen expert voelen, maar door je zichtbaarheid wel zo gezien
worden.
Zichtbaarheid levert mij dagelijks klanten en opdrachten op en heeft er
ook voor gezorgd dat ik als expert gezien wordt. Ik ben gevraagd voor
deze Expertserie door mijn zichtbaarheid. Zichtbaar zijn is een van mijn
belangrijkste succesfactoren.

Hoe word je zichtbaar?
Er zijn veel manieren om zichtbaar te worden. Via je eigen website,
bijvoorbeeld door het schrijven van blogs of het maken van vlogs. Dan moet
je deze natuurlijk wel delen via social media (Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram, enz.). Kies het medium dat voor jou het best werkt (of kies er
meerdere). Dat is soms lastig te bepalen. Je moet natuurlijk weten welk
medium je doelgroep veel gebruikt, maar je kunt ook gewoon proberen wat
wel en wat niet werkt.
LinkedIn werkt voor mij bijvoorbeeld heel erg goed. Ik post daar waarmee ik
bezig ben, of wat ik die dag gedaan heb. Ik plaats nooit promotieberichten.
Dit leidt steeds vaker tot nieuwe klanten of belangrijke netwerkcontacten.

Bloggen
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Ik heb een periode elke week geblogd en zelfs een zomer elke dag. Ik vond
dat ook gewoon heel leuk om te doen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat
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ik daar in het begin van mijn bedrijf ook alle tijd voor had, want veel klanten
had ik nog niet. Het bloggen heeft me veel gebracht. Ik schreef van me af,
wat ook een beetje therapeutisch werkte. Mensen werden geïnspireerd
door mijn blogs en ik leerde zelf weer nog meer. Het maakte me zekerder
over mijn expertstatus. Als ik zoveel te vertellen had, dan was ik toch zeker
expert.
Een andere manier om zichtbaar te worden, is de media. Ik ben enorm fan
van gratis publiciteit en heb daar ook al veel gebruik van gemaakt. Kijk maar
eens op www.demiljoenmethode.nl/indemedia/
Je moet wel even weten hoe je dat moet aanpakken. Ik heb daarbij veel
gehad aan het boek Experttips voor Free Publicity van Nicky Corts. De
connectie met RTV Noord had ik al voordat ik dit boek gelezen had, maar
alle andere publicaties komen voort uit haar tips.

Expertblogs voor lokale omroep
Even kort het verhaal over hoe het komt dat ik regelmatig bij RTV Noord op
de radio ben en gevraagd ben Xpertblogs voor hen te schrijven.
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Ik was bij een bijeenkomst met budgetcoaches, daarbij had ik een duidelijke
mening, vertelde ik waar ik allemaal mee bezig was en dat het doorbreken
van het taboe op praten over geld onderdeel van mijn missie was. Dat ik
daarom de media opzocht en blogs schreef.
Een paar dagen later werd ik gebeld door RTV Noord. Ze hadden mijn
naam en nummer gekregen van een andere budgetcoach. Ze hadden haar
gevraagd of ze op de radio iets wilde vertellen over financiële opvoeding,
maar zij durfde niet. Ik zat met mijn missie nog vers in haar geheugen en ze
had ze naar mij doorverwezen. Ik kwam diezelfde middag nog in de radiouitzending langs om wat te vertellen over financiële opvoeding. Doodeng,
ik zat er met klotsende oksels. Maar het ging goed en daarna ben ik nog vele
malen op de radio geweest. Iedere keer wanneer het over geld gaat, bellen
ze mij. Bij een van die bezoeken werd ik aangesproken door een journalist

23

die vroeg of ik ook artikelen voor op de website wilde schrijven. Xpertblogs
gingen ze die noemen. Ik zei natuurlijk ja!
Door mijn zichtbaarheid in de groep, kreeg ik dus de kans ook in de media
zichtbaar te worden. Dat vond ik doodeng en toch deed ik het. Met een
super resultaat.

!

Doe de komende week iets om zichtbaar te zijn.
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Tip 24
Creëer fans
Niet alle ondernemers zijn een ster in verkopen. Sterker nog, menig ondernemer heeft een hekel aan dit deel van het ondernemerschap. Bij de N van
Nee lees je hierover meer.
Maar wanneer je niets verkoopt, heb je geen klanten en dus geen inkomsten.
Uiteindelijk kun je het zelfs geen onderneming meer noemen. Verkopen is
een must.
Hoe makkelijk zou het zijn wanneer anderen voor jou verkopen?
Dan bedoel ik niet een verkoper inhuren, maar gebruikmaken van de
mensen om je heen. In het bijzonder je klanten of je oud klanten.
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Waarschijnlijk heb je zelf weleens iemand doorgestuurd naar een bedrijf
waar jij goede ervaringen mee had. Ik zie regelmatig voorbijkomen op social
media dat iemand vraagt naar een goede klusjesman, kapper of garage. Op
mijn werk was een klusjesman die op een gegeven moment bij de helft van
de collega’s klussen gedaan had. Een tevreden klant verkoopt jou veel beter
dan je zelf ooit kunt. Het scheelt jou ook nog eens veel werk.

Tevreden klanten
Het belangrijkste is zorgen voor tevreden klanten. De tweede stap is om
te zorgen dat deze tevreden klanten ook aan de wereld vertellen dat ze
tevreden zijn. Mijn ervaring is dat klanten al snel tevreden zijn wanneer je
meer levert dan ze verwachten. Daarbij is het belangrijk dat je duidelijk bent
over wat je ze levert en dat je vervolgens net iets meer doet. Dat kan klein
zijn. Toch nog even die ene vraag uitgezocht of achteraf nog een telefoontje.
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Persoonlijk word ik er altijd heel blij van als ik een gewassen auto terugkrijg
na een onderhoudsbeurt.

Reviews

Vraag zelf actief om reviews. Laat je klanten bij voorkeur de review op social
media plaatsen, bijvoorbeeld op je LinkedIn of op je zakelijke Facebookpagina. Is dat te openbaar? Misschien mag je de review dan anoniem delen,
door hem zelf op social media of op je website te plaatsen. Zelfs dat werkt.
Veel van mijn klanten vinden het lastig om openbaar te delen dat ze hulp
nodig hadden bij hun financiën, dus ik werk veel met anonieme reviews.
Het is fijn wanneer je wel enigszins controle hebt over wat er in de review
staat. Veel klanten vinden het moeilijk een review te schrijven. Je kunt
twee vliegen in 1 klap slaan, door de review voor de klant te schrijven. Je
stelt de klant een aantal vragen en maakt daar een goedlopend stukje
van. Vervolgens leg je de tekst ter goedkeuring voor aan de klant, die het
vervolgens kan plaatsen.

Van review naar aanbeveling
Een review kan ook gelijk een aanbeveling worden. Ik vraag mijn klant
wat ze van mijn hulp vonden, maar ook of ze het zouden aanbevelen aan
anderen en waarom. Dit verwerk ik in de review.
Mijn reviews hebben een basisopbouw:
• Wat was het probleem?
• Hoe heb ik bijgedragen aan de oplossing?
• Hoe is het nu?
• Zou je het anderen aanbevelen? Waarom wel/niet?

Je aanbevelers belonen?
Enerzijds is het goed om klanten die je aanbevelen te belonen. Ik had een
aanbevelingskorting voor vaste klanten en heb cadeaubonnen weggegeven
aan deelnemers die nieuwe deelnemers voor mijn trainingen aanbrachten.
Anderzijds past het niet bij mij. Ik ben zeker dankbaar wanneer iemand mij
aanbeveelt, maar ik wil graag dat iemand mij aanbeveelt om de waarde die
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ik lever, niet omdat ze er zelf (financieel) voordeel bij hebben. Inmiddels ben
ik op een plek met mijn onderneming dat de aanbevelingen organisch gaan
en ben ik gestopt met vaste beloningen voor aanbevelers.

!
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Vraag je klanten om reviews en maak er gelijk aanbevelingen van.

Tip 25
Leer van anderen

25

Een leider zijn in plaats van een volger betekent niet dat je niets kunt leren
van anderen. Sterker nog, je kunt heel veel leren van anderen. Daarmee bedoel ik van mensen die al verder zijn dan jij. Dat kan door boeken te lezen,
je te laten coachen, af te kijken bij anderen, enz. Dat kan allemaal prima
zonder gelijk een volger te worden. Pak de dingen eruit waaraan je wat hebt
en probeer deze in je eigen bedrijf/leven.

The Profit
Mijn favoriete afkijk manier is het tv-programma The Profit van CNBC. Ik
kijk weinig tv, maar hier ben ik een beetje aan verslaafd. Ik noemde het
programma ook al in tip 20 toen we het hadden over je zakelijke lifestyle,
maar ik wil er in deze tip nog wat meer over vertellen. Zelf kijken is natuurlijk
het allerbeste. Er zijn inmiddels 6 seizoenen (2019), dus materiaal genoeg.
Marcus (je hebt het gevoel dat je hem kent na tig afleveringen) helpt
ondernemers van kleine bedrijven. De meeste bedrijven hebben financiële
problemen, maar andere bedrijven hebben gewoon hulp nodig om verder
te komen. Hij investeert geld, maar vooral ook zijn kennis en netwerk. Na de
handdruk is hij ‘100% in charge’.
Het gaat eigenlijk altijd om bedrijven die een product leveren, maar dat
betekent niet dat je er als coach niet veel van kan leren.

People, product en proces
Het is mooi om te zien hoe hij in principe in elk bedrijf dezelfde basics
toepast. People, product en proces zijn de ingrediënten waar hij naar kijkt. Is
het product goed? Weten ze het product goed te verkopen? De missie waar
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wij het in tip 22 over hadden, komt hier ook naar voren. Welke mensen zijn
betrokken bij het bedrijf. Niet alleen de ondernemer(s) zelf, maar juist ook
de werknemers. Wat is het proces? Welke mogelijkheden tot opschalen zijn
er? Moet je dingen inhouse/zelf doen, of kun je het beter uitbesteden, enz.
Een ander belangrijk onderdeel is kennis van de cijfers binnen het bedrijf.
Daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. Ik had het er in tip 9 al over.

Netwerk
Een andere belangrijke les is het gebruik van het netwerk van een gevestigde
ondernemer. Marcus krijgt de ondernemers bij partijen aan tafel waarvan
ze anders alleen maar dromen. Heb jij een ondernemer in de buurt die jou
verder kan en wil helpen? Grijp die kans!

In jouw bedrijf investeren?
Dit staat eigenlijk los van de tip, maar gezien de inhoud van The Profit wil ik
het toch noemen. De bedrijven geven een deel van hun eigenaarschap weg,
in ruil voor de investering van Marcus. Stel je voor dat jij zo’n aanbod krijgt,
moet je dat dan doen?
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Als het aanbod van Marcus is, is het antwoord JA. Even serieus. Het kan
zeker een goed idee zijn om investeerders te hebben. Het kan ook compleet
misgaan. Ga in ieder geval niet over één nacht ijs. Doe onderzoek naar de
investeerder en leg zaken vast.

Mindset
Heb je trouwens een negatieve overtuiging over rijke mensen? Kijk dan ook
een paar afleveringen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening, maar
Marcus is niet alleen heel rijk en doet de deals om geld te verdienen, maar
door de afleveringen heen merk je ook dat hij graag mensen verder wil
helpen en dat ook daadwerkelijk doet.

25

Er zijn meer van dit soort programma’s, waaronder Bar Rescue, Tabitha’s salon
takeover, enz. Deze richten zich op specifieke branches (bars en kapsalons in dit
geval).

!

Van wie wil jij leren? Koop een boek, maak een afspraak of kijk The
Profit.
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Jij
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De J staat maar voor één onderwerp. Er is namelijk één persoon die het
financiële succes van je bedrijf bepaalt. Dat ben JIJ! We houden het bij 2
tips, maar eigenlijk zit JIJ in elke tip in dit boek.

Tip 26
Werk aan jezelf
Sommigen zeggen dat je klant het meest belangrijke is in je bedrijf. Die
zienswijze snap ik, maar jij bent verantwoordelijk voor het binnenhalen
van de klanten en nog zoveel meer. In die zin ben jij dus de belangrijkste
persoon in je bedrijf.
Het is jouw mindset, jouw gedrag, jij bent degene die de prijzen bepaalt, die
het geld beheert, die de klanten helpt, die de marketing doet, enz. Zeker in
de startfase ben jij jouw bedrijf. Al is het goed dat je later een bedrijf bouwt
dat zonder jou kan functioneren. Maar daar hoef je nu nog niet mee bezig
te zijn. Op dit moment ben jij jouw bedrijf.
Feit is dat ik bij de start van mijn bedrijf onzeker was. Ik had eigenlijk geen
idee wat ik aan het doen was. Ik luisterde naar alles en iedereen, behalve naar
mezelf en het financiële succes bleef uit. Dat maakte me nog onzekerder en
dat hielp helemaal niet.
Ik had de overtuiging die velen hebben, namelijk dat ik niet goed genoeg
ben. Steeds weer kwam die overtuiging naar boven. De oorzaak weet ik en
ik had ook al op meerdere manieren hulp gekregen, maar het kwam steeds
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terug. Dat vond ik vervelend, want ik wilde daar helemaal geen tijd en
aandacht aan besteden.

Neem een coach
Totdat ik iemand tegenkwam die in één gesprek mijn hele fundament
opnieuw stortte. Dat gaf me zoveel kracht, dat ik daarna besloot om naar
Unleash The Power Within van Tony Robbins te gaan. Ik groeide steeds
verder door. Het probleem is dat je als je groeit ook steeds weer tegen
nieuwe dingen aanloopt. Maar mijn coach hielp mij iedere keer weer verder.
Ik kreeg door dat ik groeide door in mezelf te investeren in tijd, energie en
geld. Hierdoor werd ik zelfverzekerder en dat zag de klant ook.
Ik zat daar niet meer als iemand die met smart zat te wachten op een mooie
kans of een nieuwe klant. Nee, ik zat daar als Monica die financieel expert is
en als je van mijn diensten gebruik wilt maken is dat oké en wil je dat niet,
dan is het ook goed. Maar nu wil iedereen wel.

Verwen jezelf, je bent het waard
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Tijdens onze verandering van lifestyle en in de eerste jaren van mijn bedrijf
deden we rustig aan met geld. Maar ook daarvoor, toen er eigenlijk geld
zat was, gaf ik weinig geld uit aan mezelf. Kleding kocht ik het liefst zo
goedkoop mogelijk, ik ging naar een goedkope kapper, enz. Het resultaat
was niet goed zittende kleding en regelmatig liep ik met jongensachtige
stiekels op mijn hoofd rond, omdat de kapper geen idee had wat hij deed.
Je kunt je voorstellen dat dat je onzeker maakt. Een van mijn dromen was
om eens op pad te gaan met een personal shopper. Hiervoor spaarde ik. Ik
kocht nieuwe outfits die bij me passen en ze bracht me naar een kapper die
een keer zoveel kostte als andere kappers. Het resultaat was fantastisch. Ik
voelde me veel meer waard in deze kleding. Investeren in mezelf maakte dat
ik me zelfverzekerder voelde.

?

Wat ga jij doen om aan jezelf te werken?

Tip 27
Maak tijd
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Ik heb helemaal geen tijd om aan mezelf te werken of om mezelf te verwennen. Dat is iets wat ik regelmatig hoor.
Je moet goed voor jezelf zorgen. Helaas zie ik dat vaak misgaan. Sterker
nog, ik was daar zelf heel slecht in. Ik had de overtuiging dat ik vooral hard
moest werken, mezelf moest wegcijferen en dan kwam het wel goed. Niets
is minder waar.
Toen ik goed voor mezelf ging zorgen, meer rust nam en ging investeren
in mezelf, stortte mijn bedrijf niet zoals verwacht in, maar er kwamen meer
klanten en meer kansen. Tijdens de start van mijn bedrijf liep ik nog overal
achteraan. Die persoon beloofde me van alles, maar maakte meestal niets
waar. Nu lopen ze achter mij aan en willen ze iets van mij.

Je kunt ook uit
Bedenk goed hoe je je tijd besteedt. Tijd krijg je niet terug. Een avond op de
bank met je liefje of een dag op pad met je kind kan heel goed zijn. Of lekker
tijd voor jezelf, een middag in de zon een boek lezen of een dagje naar de
sauna. Af en toe er even uit is heel goed voor je. Ik krijg dan trouwens vaak
de beste ideeën en inspiratie. Probeer zeker op vakantie werk uit te zetten.

Werktijd is geen werktijd
Tijdens de eerste jaren van mijn bedrijf was werktijd echt werktijd. De werktijd
waren de uren dat mijn zoontje elders was. Die uren was ik steevast aan het
werk. Andere zaken moesten in mijn vrije tijd, wat eigenlijk betekende dat
ik het niet deed. Inmiddels denk ik daar anders over. Kapper of massage
plan ik nu in de uren die eigenlijk werktijd zijn. Ik sport ook onder ‘werktijd’.
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Anders komt het er niet van. Zelfs dagjes sauna doe ik op een werkdag. Ja,
het aantal gewerkte uren daalt daardoor al jaren bij mij. Dat terwijl mijn
omzet enorm stijgt… Mooier kun je het niet hebben.

Ik heb geen tijd
Deze uitspraak is negen van de tien keer niet waar. Natuurlijk heb je tijd.
Het betekent alleen het verleggen van prioriteiten, je tijd anders besteden.
Kijk maar eens hoeveel uur per dag je kwijt bent aan van alles. Hoe kun je
daarop besparen? Geef tijd uit als geld, las ik laatst en dat vind ik wel een
hele goede. Eén keer per week boodschappen doen in plaats van elke dag
bespaart tijd, minder social media/internet/tv, bespaart tijd, je huishouding
uitbesteden bespaart tijd, enz.
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Waarvoor ga jij tijd maken en hoe doe je dat?

Opzet en Oefenen

28

Eigenlijk gaat dit hoofdstuk over doelen, maar de D paste niet in miljoen. Opzet
was het meest passende woord. Vanaf nu hebben we het dus over doelen stellen.
De O staat ook voor oefenen. Fouten maken mag, zo leer je het meest.

Tip 28
Bepaal je doelen
Wist je dat de meest succesvolle mensen het stellen van doelen noemen
als één van hun belangrijkste succesfactoren? Het stellen van doelen is
belangrijk, maar voor velen ook lastig. Want welk doel stel je jezelf? Wat als
je het doel niet haalt?
Om je vast te helpen: het maakt niet uit als je je doel niet haalt wanneer
je alles hebt gedaan om het te behalen. Het stellen van een doel geeft je
richting en zorgt er juist voor dat je eerder je doel behaalt.

Financiële doelen stellen
Financiële doelen stellen is voor veel ondernemers nog moeilijker, maar
echt noodzakelijk. Daarbij hebben veel andere doelen ook een financiële
achtergrond. Wil je een dag per week minder werken? Een ander huis? Dat
heeft allemaal financiële gevolgen.
Zoals je eerder in dit boek hebt gelezen, kun je je financiën eens goed onder
de loep nemen. Maar wanneer je elke maand een paar honderd euro extra
nodig hebt, moet je waarschijnlijk echt zorgen voor een hoger inkomen.
Vaak is het wel beter om eerst met je doelen bezig te gaan en daarna pas te
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kijken welk financieel doel daaraan hangt. Dit voorkomt ook dat je een veel
te groot financieel doel neerzet. Een doel dat ervoor zorgt dat je blokkeert,
terwijl je dat helemaal niet nodig hebt.

Comfort of paniekzone?
De kunst is om een doel te stellen dat buiten je comfortzone ligt, maar niet
zover ligt dat je in de paniekzone terechtkomt. Dan blokkeer je namelijk
vaak, omdat het doel onhaalbaar lijkt. Je kunt je doel ook opknippen in
kleine stukjes. Je doel over een jaar kan € 5.000,- per maand inkomen zijn,
terwijl je nu € 2500,- verdient. Stel dan eventueel een tussendoel. Over een
halfjaar wil ik € 3750,- per maand verdienen. Dat klinkt al veel haalbaarder,
of niet?

Positief en concreet
Stel je doel altijd positief en concreet. Dus niet: ik wil geen financiële onrust
meer, maar: ik wil financiële rust. Dat moet je vervolgens concreet maken.
Wat is financiële rust voor jou? 6 maanden inkomen op een spaarrekening?
Denken in overvloed, in plaats van in schaarste?

Wat wil je?
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Je kunt nu een doel uit de lucht plukken, maar het is belangrijk goed over
je doel na te denken en het te onderbouwen. Het moet wel specifiek en
concreet zijn. Ook moet je goed weten waarom het je doel is.
Wat wil je? En waarom? Dat zijn vaak al hele lastige vragen. Het vraagt wat
zoekwerk. Neem eens een ochtend of middag de tijd. Ga de natuur in en
denk erover na waar je over 1 jaar wilt staan, waar over 3 jaar en waar over 5
jaar? Wat wil je veranderen en wat wil je graag houden? Hoe graag wil je dat
veranderen? Waarom wil je dat veranderen?
Uiteindelijk kom je uit op één of meerdere doelen.
Wellicht heb je het boek al eens gelezen Think & Grow Rich van Napoleon
Hill (ook in Nederlandse versie beschikbaar: Denk groot & word rijk). Hij
heeft grootheden geïnterviewd. Een gezamenlijkheid die ze hadden, was

28

dat ze niet alleen een doel hadden, maar ook een brandend verlangen. Ze
moesten gewoon hun doel bereiken, het doel niet behalen was geen optie.

Ook jij moet er dus voor zorgen dat je doel een brandend verlangen
wordt. Hoe doe je dat? Door het waarom duidelijk te hebben. Dat waarom
ligt misschien wel dieper dan je nu kunt vermoeden. Neem daarom je
belangrijkste doel en schrijf 50 redenen op waarom je dat doel wilt bereiken.

!

Wat is jouw doel en wat zijn de 50 redenen voor dit doel?
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Tip 29
Bepaal je financiële doelen
Weleens gehoord over The Secret en The Law of Attraction? Of andere voorbeelden die het hebben over manifesteren van iets, bijvoorbeeld geld?
Sommige coaches zeggen dat als je elke dag affirmaties doet, het vanzelf
komt. Ik vertel je vast dat dat niet werkt.
Zoals aan het begin van dit boek al gezegd. ‘Knowledge is power but only
when you apply it.’
Dat geldt ook hiervoor. Wanneer je niet iets DOET, komt het echt niet naar je
toe. Wat wel klopt, is dat wanneer je een doel en de juiste mindset hebt, je
veel makkelijker je doel behaalt. Dit komt echter vooral omdat je je hierdoor
anders gaat gedragen. Je onderneemt andere acties. Acties die je helpen je
doel te bereiken. Daarin zit het verschil.
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We gaan je doel nu omzetten in een financieel doel.
Stel je doel is financieel succesvol ondernemen. Dat betekent voor jou rust
over de financiën, elke schoolvakantie vrij, 2 keer per jaar op vakantie, elke
week een massage, elke maand naar de kapper, schoonheidsspecialist en
uit eten.
Bekijk de lijst van wat je wilt en bepaal hoeveel geld je doelen kosten.

Kosten per maand
Uit eten
Massage
Kapper
Schoonheidsspecialist
Totaal extra kosten per maand

€ 100,€ 200,€ 50,€ 50,€ 400,-

29

Kosten verdeeld over het jaar
2 keer op vakantie
Elke vakantie vrij

€ 5000,€ zie hierna

Elke vakantie vrij betekent 2,5 maanden per jaar geen inkomen. Dit betekent
dat je in andere maanden meer moet verdienen. Passief inkomen kan hierbij
ook helpen. Dat kan gewoon doorlopen tijdens je vakantie. Ook wanneer
je klanten een abonnement bij je hebben, loopt dit waarschijnlijk gewoon
door.
Stel, je verdient nu € 2500,- per maand, dat is € 30.000,- per jaar. In de nieuwe
situatie wil je € 40.000,- verdienen (30.000 + 5000 + 4800). Maar dan niet in
12 maanden, maar in 9,5 maand. Dat betekent dat je € 4250,- per maand
moet gaan verdienen.
LET OP! Ik heb het overal over het bedrag dat netto op je rekening staat.
Dus de € 2500,- maak je nu elke maand over van je bedrijf naar privé als
loon. Daar zijn alle kosten al vanaf. € 4250,- verdienen aan netto-inkomen
kan betekenen dat je omzet € 6000,- per maand moet zijn. Gebruik de
jaarbegroting om een goede financiële planning voor de toekomst te
maken, zoals besproken in tip 11.

!

Bepaal jouw financiële doel.
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Tip 30
Maak een actieplan
Naast doelen stellen, is het belangrijk dat je een actieplan hebt. Wat doe jij
om het doel te behalen?

Hoe realiseer jij je doel?
Er zijn veel mogelijkheden. De meeste ondernemers denken gelijk aan meer
werken en meer klanten voor meer inkomen, maar dat is niet altijd de beste
oplossing.
Je kunt acties halen uit alle voorgaande tips en uit de tips die nog komen.
Maak de acties zo concreet mogelijk en plan ze in het jaar weg. Je kunt niet
alles tegelijk.

Voorbeelden
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Wat

Wanneer

Opbrengsten: o.a.
omzet en winst

Prijzen met 10% verhogen

Volgende kwartaal

10% meer omzet, …%
meer winst

Elke maand 2 nieuwe
klanten

Doorlopend

Online training maken

Dit kwartaal

€ 250,- omzet in volgende
kwartaal, daarna € 500,per maand. … % of €
meer winst.

Winstmarge op producten
omhoog, van 25 naar 35%

Per direct

10% meer omzet en …%
meer winst

30

Bestaande klanten een
extra service/abonnement
aanbieden

Volgende maand

€… meer omzet en €…
meer winst

10% besparen op mijn
kosten voor energie

Direct

10% minder kosten, …%
meer winst

5% besparen op de
kosten door goed
geldmanagement

Direct

5% minder kosten, …%
meer winst

Omzet versus winst
Zoals al eerder gezegd, gaat het niet zozeer om meer omzet, maar om meer
winst. Breng daarom ook in beeld (gebruik weer de financiële planner)
hoeveel extra winst de hogere omzet of lagere kosten je opleveren. Daar
gaat het om.

Nog concreter
Je kunt en moet het nog concreter maken. Hoe kom je aan die 2
nieuwe klanten per maand? Wat doe je om die te werven? Start je met
e-mailmarketing, of sta je op een beurs, word je zichtbaar op LinkedIn,
of misschien wel alle drie? Hoe bespaar je 10% op energie? Opnieuw
onderhandelen, minder verbruiken, of een combinatie?

!

Maak jouw actieplan. Voeg aan bovenstaande tabel nog het kopje
‘Hoe’ toe, en geef ook aan op welke manier je ervoor zorgt dat je
jouw doel haalt.
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Tip 31
Behaal je doelen
Zo, je hebt je doelen bepaald, uitgewerkt en je hebt een actieplan gemaakt.
Dat gaat helemaal goedkomen. Je bent echter niet de eerste die netjes zijn
doelen heeft gesteld, om ze vervolgens compleet uit het oog te verliezen.
Enerzijds is dat een probleem, anderzijds heeft alleen het proces van doelen
stellen al veel in werking gezet.

Betekent doelen opschrijven ook doelen behalen?
Zo heb ik eens de opdracht gedaan om 50 redenen op te schrijven waarom
ik mijn doel wilde behalen. Mijn doel was financiële vrijheid. Om heel eerlijk
te zijn, had ik dat doel verder niet concreet gemaakt. Die concretisering
zat wel deels in de 32 redenen. Ik kwam echt niet verder dan dat. Daarin
stonden zaken die je als doelen kunt omschrijven, bijvoorbeeld dat ik graag
een personal trainer wilde, elke maand een massage, zonnepanelen, enz.
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Vervolgens heb ik anderhalf jaar helemaal niets met die redenen gedaan.
Ik was niet bewust bezig met mijn doelen. Onlangs vond ik die lijst met
redenen terug op mijn computer. Wat schetste mijn verbazing? Een derde
van de zaken op die lijst had ik inmiddels gerealiseerd, een derde was geen
doel/reden meer en de laatste 33% moest ik nog behalen.

With a little help
Onbewust had ik de redenen opgeslagen en uitgevoerd. Daarbij kreeg ik
medewerking van alle kanten. Sommige mensen noemen dat de Law of
Attraction. Ik ben nuchter en geloof er niet in, maar mijn man had ineens
een baan als zonnepaneleninstallateur en ik kreeg onverwachts een bedrag
van de Belastingdienst terug, waardoor ik zonnepanelen kon nemen. Ik ging
naar een netwerkbijeenkomst die in een sportstudio bleek te zijn en die
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hadden een hele leuke aanbieding voor personal training, wat ik inmiddels
al een jaar doe, enz.

Boekentip!
Lees het boek Goals van Brian Tracy om meer te leren over doelen stellen.

Bijhouden en bijsturen
Bewust met je doelen bezig zijn, is natuurlijk nog beter. Je boekhouder
zorgt elk kwartaal, of misschien wel elk jaar, voor je cijfers. Houd echter elke
maand zelf bij hoeveel inkomsten en uitgaven je hebt gehad. Soms heb je
boekhoudsystemen waar je heel makkelijk de omzet en kosten per maand
kunt uitdraaien. Je kunt hiervoor echter ook de jaarbegroting uit tip 11
gebruiken. Ook je kosten houd je op deze manier in de gaten. Wanneer je
bij het geldmanagement hebt besloten je kosten van een aparte rekening
te betalen, houd je hierop meer grip.

Tussendoelen
Misschien haal je niet gelijk de eerste maand de hogere omzet, maar
misschien ook wel. Je kunt ook tussendoelen stellen. Bijvoorbeeld eerst de
€ 400,- per maand die je nodig hebt voor de extra maandelijkse uitgaven.
Over drie maanden € 500,- per maand extra voor de reizen, enz…

Mislukt
Het kan heel goed dat 1 of meer van je acties niet het resultaat hebben
waarop je hoopte. Dat is heel normaal. Laat je er niet door uit het veld slaan.
Meer daarover lees je bij de O van Oefenen.

Wat kun je nog extra doen?
Het is goed wanneer je elke dag met je doel bezig bent. Dat hoeft maar
weinig tijd te kosten. Een paar tips:
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Zet je financiële doel als pincode op je telefoon.
Stel je doel in als wachtwoord van je computer (of andere zaken die je
vaak gebruikt), bijvoorbeeld: ik wil financieel succesvol worden.
Schrijf elke dag je doelen op.
Deel je doelen met anderen.

Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je je doelen haalt?

Tip 32
Geloof in je doelen

32

Je hebt netjes doelen gesteld en een actieplan gemaakt. Je bent goed bezig
met doelen stellen, er mist alleen nog 1 belangrijk ingrediënt. Zonder dit
ingrediënt kan ik je nu al vertellen dat je je doel niet haalt. Je moet namelijk
ook geloven in je doelen.
Wanneer je er niet in gelooft, haal je ze ook niet. Daarom is het belangrijk
dat je je doelen niet te hoog stelt en tussendoelen bepaalt.
Je moet ook praten over de doelen alsof je ze al behaald hebt. Je doelen
delen met anderen heeft een positief effect.

Mindset
Mindset speelt ook hier weer een belangrijke rol. Dat je niet kunt/durft te
geloven in je doel, komt door je overtuigingen. Ken je hem nog? De ijsberg
met bovenaan het resultaat en onderaan je overtuigingen? Zoek uit welke
overtuiging het is die je tegenhoudt om in je doel (en jezelf ) te geloven.
Doorloop vervolgens de stappen om deze overtuiging te herprogrammeren.
Het kan ook te maken hebben met ervaringen uit het verleden. Hierop ga
ik in tip 40 verder in.

Gedraag je naar je doelen
Dit klinkt misschien een beetje zweverig, maar het werkt echt. De kans om
je doel te behalen, wordt vergroot wanneer je ernaar handelt. Ik geef je
twee voorbeelden. Ik wilde graag naar Tony Robbins in Londen, maar dat
was een duur grapje die ik op dat moment helemaal niet kon betalen. Toch
boekte ik… Een week later kreeg ik een mooie opdracht, waardoor ik het
wel kon betalen.
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Ik heb ook een voorbeeld andersom. Ik wilde twee groepen trainen voor
een project. Ik reserveerde 1 ruimte (voor 1 groep) en dacht: die andere
ruimte regel ik wanneer ik voldoende deelnemers heb voor de 2e groep. Je
raadt het vast al. Deelnemers voor een tweede groep had ik niet. Sindsdien
reserveer ik altijd twee ruimtes en heb ik twee groepen.

Volhouden
Wanneer je gelooft in je doel, is het makkelijker vol te houden wanneer
het even tegenzit. Verdiep je maar eens in het verhaal van Steve Jobs.
Uiteindelijk heeft hij veel bereikt, maar de weg ernaartoe was lang en vol
hobbels. Doordat hij bleef geloven dat hij zijn doel ging behalen, hield hij
vol.
Jij komt ook hobbels op de weg naar je doel tegen, misschien zelfs diepe
kuilen. Blijf erin geloven en je komt er.
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Geloof jij in je doelen?

Tip 33
Maak fouten

33

Hoe heb je leren fietsen? Door vaak te oefenen, regelmatig te vallen, weer
op te staan en verder te gaan. Zwemmen heb je ook geleerd door veel te
oefenen. Praten deed je ook steeds meer en zo leerde je meer woorden.
Soms klonk het helemaal niet zoals het echte woord, maar mama begreep je
meestal wel en het was oké. Je was aan het leren en je mocht fouten maken.
Ergens terwijl we opgroeien, verandert dit. We worden afgerekend op fouten
en krijgen de overtuiging (weet je nog? Een overtuiging is een gedachte
waarvan we hebben besloten dat het waar is) dat fouten maken niet mag
en slecht is.
DAT IS NIET WAAR!
Door fouten te maken, leer je!
Je kunt dus maar het beste zo snel mogelijk zoveel mogelijk fouten maken.
Ja, wellicht kost je dat een keer geld, een illusie of een mooie klant. Maar
die fout maak je in elk geval niet weer. Je hebt er veel van geleerd. Je maakt
soms ook weleens twee keer dezelfde fout. Dat is ook oké.
Thomas Edison zei:

‘I haven’t failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work.’
Perfectionisme
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Fouten maken is voor vrouwelijk ondernemers vaak echt not done. Mannen
staan hier meestal anders in. Dan gooi ik nu wel even iedereen in hokjes.
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Ben jij ook nog zo’n persoon die perfectionistisch is, dan heb je echt een
killercombinatie. Angst voor fouten maken en perfectionisme brengen je
helemaal nergens.
Overigens was ik ook zo iemand. Ik deed veel dingen niet, omdat ik dacht
dat ik er niet goed in was. Ik zat lekker in mijn comfortzone. Bij tip 35 vertel
ik je daarover meer. Helaas levert die comfortzone geen klanten op.

Wel of niet lanceren?
De doorbraak kwam, toen ik online aangekondigd had dat ik op 1 januari
een online training ging lanceren. Perfectionistisch als ik was, vond ik hem 1
januari natuurlijk niet goed genoeg. Ik moest hem alleen wel lanceren, want
ik had een publiek commitment gemaakt en ook al 30 aanmeldingen…

Onverwachts succes
De deelnemers waren laaiend enthousiast over de training en gaven hem
gemiddeld een 8. Ze gaven aan veel meer balans te hebben en ook veel
meer financiële rust. Die gunstige reviews zorgden ervoor dat ik bij twee
grote landelijke bedrijven binnenkwam, die nu al jaren mijn online training
aan hun klanten verkopen. Als je het dan over passief inkomen hebt.

M
I
L
J
O
E
N

110

In dit geval hoef ik zelfs niet eens wat aan de verkoop te doen. Dat doen
andere bedrijven voor me. Zo heb ik deelnemers aan mijn training vanuit
grote bedrijven waar meer dan 20.000 mensen werken.
Wanneer ik door mijn perfectionisme de online training niet gelanceerd
had…

?

Wat heb jij laten liggen door angst voor fouten en/of perfectionisme?

Tip 34
Focus op je successen

34

We focussen ons vaak op alles wat fout gaat en verliezen daarbij uit het oog
wat wel goed gaat.
Jij leest dit boek waarschijnlijk omdat je nog niet zo financieel succesvol
bent als je wilt. Maar betekent dit dan dat er niets goed gaat? Natuurlijk
niet. Alleen zie je dat vaak niet. Ik wil wedden dat er voldoende successen te
benoemen zijn, ook voor jou.

Wanneer ben jij succesvol?
Veel mensen zien succes als een soort levensmissie. Iets waar ze naartoe
willen. Je bent succesvol als je een topbaan hebt met een topinkomen,
een mooi en groot koophuis, dikke auto’s voor de deur, 2 kinderen die
gestudeerd hebben en wanneer je nooit meer zorgen hebt over geld. Voor
velen is succes iets wat ver in de toekomst en ver bij hun huidige situatie
vandaan ligt. Succes is een doel op zich voor deze mensen. Succesvol zijn
geeft ze zelfvertrouwen en een goed gevoel over zichzelf.

Goede afloop, uitkomst of uitslag
Van Dale omschrijft succes als: ‘goede afloop, uitkomt of uitslag’ en ‘iets dat
goed afloopt’.
Deze definitie legt de nadruk op een vooropgezet eindresultaat, op de
geslaagde verwezenlijking van een voornemen. Succes wordt gezien als de
afronding van een bepaald proces en niet zozeer als doel op zich.
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Je ziet dat de definitie van succes een stuk kleiner is dan wij het maken.
Wanneer jij vandaag gepland hebt om één hoofdstuk van je boek te
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schrijven, of een flyer te maken en je hebt het gedaan, dan is het dus al een
succes.
Als je succes op deze manier bekijkt, heeft dat als voordeel dat je meerdere
successen per dag hebt. Welk succes heb jij vandaag al behaald?
Ik moest dit ook leren, maar een succes kan heel klein zijn. Het is bijvoorbeeld
al een succes als je gepland had om vandaag die ene potentiële klant te
bellen en dat ook gedaan hebt. Hij zei wel nee, dus in jouw ogen is het geen
succes, maar je hebt het maar wel even gedaan.

Focussen
Het is belangrijk dat je je focust op successen. Waar je je op focust, groeit.
Heb je weleens op een taxi gewacht? Viel het je toen op hoeveel taxi’s er
waren? Alleen waren er niet ineens meer taxi’s. Jouw focus lag anders.
Focussen op succes leidt tot meer succes. Je komt in een positieve spiraal.
Als je je successen opschrijft, maakt dat het nog tastbaarder. Daarnaast
helpt het doorlezen van die successen je op het moment wanneer het toch
even wat minder gaat.
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Koop een leuk boekje en schrijf hierin elke dag 3 successen.

Tip 35
Stap buiten je comfortzone

35

Iedereen heeft zijn eigen comfortzone. Dit zijn situaties waarbinnen iemand
zich veilig en ontspannen voelt. Je hoeft niet te veel na te denken en alles is voorspelbaar. Je doet niet te veel nieuwe dingen of dingen die je eng
vindt en vooral geen dingen die onverwachte wendingen kunnen hebben.
Je gaat vooral voor zekerheid. Comfortabel, maar ook ontzettend saai. Voor
een ondernemer zelfs killing. In je comfortzone groei je namelijk niet. Zonder groei als ondernemer ga je achteruit en uiteindelijk zelfs onderuit.

Leerzone
Wanneer je uit je comfortzone stapt, kom je in de leerzone. This is where the
magic happens.
Dit zijn vaak dingen die je nog nooit gedaan hebt en waarvan je twijfelt of je
het wel kunt. Onzekerheid zeg maar. Goed nieuws, je hebt zowel zekerheid
als onzekerheid nodig in je leven. Angst is vaak wat je hier tegenhoudt en
is de reden waarom je dingen niet doet. Pippi Langkous (ken je haar nog?)
dacht daar anders over.

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan

Pippi Langkous

Zeg eens ja
Ik heb de gewoonte ontwikkeld om regelmatig ja op dingen te zeggen die
ik eigenlijk doodeng vind en waarvan ik sterk betwijfel of ik ze kan. Ik kreeg
de vraag of ik op de radio geïnterviewd wilde worden. Ja, dat wou ik wel. Ik
bereidde het goed voor (lees, typte 2 A4’s vol met vragen en antwoorden),
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ging er met klotsende oksels heen, zat te wippen op mijn stoel terwijl we
zaten te wachten om te beginnen. Ik nam stiekem de voorbereiding nog
een keer door. Toen begon het interview. Het voelde alsof ik gewoon met de
presentator zat te kletsen. Ik heb geen enkele keer op mijn papier hoeven
kijken en voelde me fantastisch na die tijd. Inmiddels heb ik dit al vele malen
gedaan en zit het eigenlijk zelfs al een beetje in mijn comfortzone.

PANIEK!
Je kunt nog een stapje verdergaan en komt dan in de paniekzone. Dit is geen
prettige zone om in te verblijven. De uitdagingen zijn te groot, waardoor je
blokkeert en negatieve ervaringen opbouwt. Deze ervaringen houden je
tegen om de volgende keer weer uit je comfortzone te komen. Want wat als
je weer in de paniekzone terechtkomt…
Zo heb je ook gelijk een goed excuus om niet uit je comfortzone te stappen.
Dat is gelukkig makkelijk op te lossen. Kom je in de paniekzone, doe dan
een stapje terug. Van niet zichtbaar zijn, naar een gast in een landelijk tvprogramma is misschien een stap te ver voor jou. Probeer eerst eens zelf een
video te maken of geïnterviewd te worden voor een artikel dat je eerst nog
mag teruglezen. Daarna kan een interview of live radio een volgende stap
zijn en vervolgens dat tv-programma.
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Waar zeg jij ja tegen deze week?

Tip 36
Heb geduld

36

Ik ben erg ongeduldig. Als ik iets wil, wil ik het nu. In het ondernemerschap
heeft mij dat behoorlijk in de weg gezeten. Zeker in de tijd dat ik nog een
volger was in plaats van een leider. Jij ziet die (vaak gesponsorde) berichten
op Facebook vast ook wel voorbijkomen. Van die ondernemers die in no
time super succesvol waren, of in één lancering vele duizenden euro’s verdienen. Hoe voel jij je wanneer je zoiets leest?
Ik heb me vaak heel klein gevoeld.
Inmiddels ben ik 4 jaar ondernemer en heb ik iets heel moois staan. Een
bedrijf dat groter is dan ik durfde te dromen. Met nieuwe dromen van een
nog groter bedrijf, waarmee ik nog meer mensen kan helpen. Met meer
vrije tijd voor mezelf en mijn gezin. Met een inkomen waardoor ik financieel
onafhankelijk ben. Klanten die zichzelf melden, in plaats van dat ik op zoek
moet naar klanten.

Deze gingen je voor
Het heeft tijd nodig. Zoek maar eens naar voorbeelden. Tony Robbins is
begonnen met één op één dingen uitproberen, leren, nog meer leren, kleine
zalen vullen, daarna grotere zalen en nu is hij een van de grote persoonlijkeontwikkelingsgoeroes. Het komt regelmatig voor dat er tienduizend
mensen bij een event van hem zijn.
Queen begon in kleine kroegen tijdens de studie. Een paar jaar later hadden
ze hun eerste nummer 1 plaat en nu is het een van de meest legendarische
bands van de wereld.
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Zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden. Overnight succes komt maar
een hele enkele keer voor. De meeste mensen hebben er echt wel een tijdje
over gedaan om succesvol te worden.
Bill Gates zegt het heel mooi.

‘Most people overestimate what they can do in one year
and underestimate what they can do in ten years.’

Bill Gates

Loop jezelf niet voorbij
Natuurlijk wil je zo snel mogelijk succesvol zijn. Er is niets mis met ambitieus
zijn en ergens voor gaan. Het gaat mis wanneer je opgeeft, omdat het niet
snel genoeg gaat of omdat je misschien wel overspannen raakt doordat je
keihard werkt.

Positioneer jezelf voor succes
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Je kunt veel doen om jezelf te helpen. Veel van die dingen zitten als
tips in dit boek. Je lifestyle aanpassen zorgt ervoor dat je eerder kunt
voorzien in je levensonderhoud. Haalbare doelen stellen zorgt ervoor
dat je succeservaringen hebt. Succeservaringen zorgen voor nieuwe
succeservaringen. Ook helpt het om vanuit je comfortzone in je leerzone
te stappen en niet vanuit ongeduld gelijk in de paniekzone te duiken,
enzovoorts.

Schiet niet door
Helaas ben ik ook wel eens ondernemers tegen gekomen met teveel
geduld. Doorschieten naar die kant is ook niet slim. Ondernemers zijn over
het algemeen harde werkers met een positieve blik op zaken. Dat is heel
handig, maar kan ook je ondergang betekenen.
Ik zal het uitleggen met een voorbeeld.
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Een ondernemer had het moeilijk. Er waren schulden en hij kwam er niet
meer uit. Dit was eigenlijk al een paar jaar aan de gang. We gingen aan de
slag en kwamen er achter dat hij elke maand verlies draaide. We bespaarden
waar we konden en dat zorgde voor een kleine winst elke maand, maar bij
lange na niet genoeg. Op een gegeven moment ben je uit bespaard en kun
je alleen nog maar zorgen voor meer omzet. Daar ging deze ondernemer
mee aan de slag. Helaas leverde het niet het verwachte en benodigde
resultaat op. De schulden liepen steeds een beetje verder op. Soms ging
het een maand goed, maar over het geheel genomen was het gewoon een
verloren zaak. Maar deze ondernemer bleef positief en bleef doorzetten.
Totdat enkele schuldeisers zijn faillissement aan vroegen…

Te lang wachten met hulp inroepen of stoppen kan grote gevolgen hebben.
Heb dus geduld, maar ga niet te lang door.

?

Wat heb jij al bereikt vanaf de start van je bedrijf?
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Bij het woord energie denk je misschien gelijk aan elektriciteit en gas. Daar
gaat het echter niet over in de E van de MILJOEN-methode. Het gaat om andere
vormen van energie. De energie die je nodig hebt om je werk te doen en voor
jezelf en je gezin te zorgen. De energie die je uitstraalt en de energie die je geeft
aan mensen of zaken die je energie eigenlijk niet verdienen. Waar moet je je
energie op inzetten? Wat doe jij zelf en wat laat je anderen doen?

Tip 37
Stop met hard werken
Ben jij ook opgegroeid met ouders die hard werken als een deugd zagen?
Die dat zelf ook in de praktijk brachten? Ik wel. Weet je nog de programmering van overtuigingen? Vanaf mijn 15e had ik altijd een bijbaan. Tegen de
tijd dat ik 18 was, zat ik niet alleen op school, maar werkte ik ook veel, voor
school, na school, ’s avonds en in het weekend.

Standje turbo
Het was niet alleen dat ik veel werkte, maar ik werkte ook hard. Ik had
eigenlijk alleen standje turbo. Dat bleef zo, ook toen ik fulltime ging werken.
Ik werd vaak geprezen om de snelheid waarop ik werkte. Complimenten
krijgen is natuurlijk altijd leuk en erg stimulerend om het gedrag vol te
houden.
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Voor mijn 30e kreeg ik een burn-out en toen moest ik het verplicht wat
rustiger aan doen. Om het jaar daarna een HBO-deeltijdstudie naast mijn
baan te doen en weer lekker standje turbo aan te zetten.
Ook toen ik mijn eigen bedrijf begon, moest de turbo erop. Meerdere
avonden per week op pad, veel afspraken, veel content maken. Stilzitten
was er niet bij.

Ondernemers zijn harde werkers
Ik zie dat bij veel ondernemers. Ondernemers zijn in de basis harde werkers.
Wat is er nu mis met hard werken denk je misschien? Dat moet toch als je
wat wilt bereiken? ‘Ze’ zeggen toch dat je minimaal zoveel uur aan je bedrijf
moet werken voordat het succesvol kan worden? Je hebt het over financieel
succes. Nou, dan zal ik toch echt hard moeten werken.
Dat klopt niet!

Je moet slim werken
Inmiddels doe ik dat. Al heb ik dat door schade en schande moeten leren.
Ik was oververmoeid en platzak. Heel frustrerend en het ondernemerschap
werd er een stuk minder leuk van.
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De ommezwaai kwam na mijn tweede zomer als ondernemer. Ik had drie
weken lang geen oppas. We waren echter al in het voorseizoen op vakantie
geweest, dus voor mij waren het in principe wel werkweken. Ik deed in die
weken alleen het hoognodige en was ontzettend verbaasd toen ik terugkeek
op die zomer. Ik had heel veel bereikt. Meer dan in de maanden ervoor, toen
ik hard aan het werk was.
Slim werken heeft veel voordelen. Ik ben veel relaxter en doe alleen nog de
dingen die ik wil doen. Dat geeft me rust en brengt ook meer geld in het
laatje.
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Financieel succesvol ondernemen begint bij stoppen met hard werken en
starten met slim werken.

Regelmatig word ik raar aangekeken wanneer ik dat zeg. Laatst in een
gesprek met een aantal ondernemers hadden we het over werkdruk. Daar
heb ik geen last van, zei ik.
Ik begin elke dag met de belangrijkste taken en als ik om drie uur geen puf
meer heb, houd ik ermee op en doe ik wat leuks. Je kunt je de uitdrukking op
de gezichten om me heen wel voorstellen denk ik. Verbazing overheerste,
maar ik merkte ook een beetje jaloezie. Al snel werd ik uitgehoord; wat is dat
dan slim werken?
Hoe je slim kunt werken, lees je in de volgende tips, maar je hebt nu vast
ook al wel een idee.

?

Wat kun jij doen om slimmer te werken?
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Tip 38
Weg met PITA-klanten
Weg met PITA’s! Weg met PITA’s!
Huh? Ja, weg met die PITA’s. Die Pain In The Ass-klanten. Je hebt ze in allerlei
soorten en maten, maar kort gezegd zijn het die klanten die veel meer
energie kosten dan ze opleveren. Van die klanten waarbij je blij bent dat ze
afzeggen of dat jij kunt afzeggen.
Heb jij één of misschien wel meer PITA-klanten?
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Ik had ze wel. Sommigen leverden ook best nog wat inkomsten op. Eentje
sprong er wel helemaal bovenuit. Een ondernemer in financieel zwaar
weer. Hij had er zelfs lichamelijke en geestelijke klachten van. Zijn zaak liep
best goed, alleen waren de schulden zo hoog opgelopen dat aflossen niet
meer lukte. Ik hielp hem twee jaar lang om alles in goede banen te leiden.
We hadden bijna dagelijks contact, soms zelfs meerdere keren per dag.
Natuurlijk betaalde hij er elke maand voor, maar als ik alle uren opgeschreven
had, was dat lang niet voldoende. Ik had met hem te doen. Hij leek ook wel
steeds tegen het ongeluk op te lopen. Ik reed ook een paar keer naar de
andere kant van het land om hem bij te staan. Hielp hem niet alleen met de
financiën, maar ook met het opbouwen van zijn bedrijf. Totdat ik ineens een
mail kreeg van zijn advocaat dat mijn diensten niet meer nodig waren…
Eerst baalde ik ontzettend, maar een paar weken later kon ik niet blijer zijn.
Ik had ontzettend veel tijd en energie over en de nieuwe klanten kwamen
van alle kanten. Het financiële gat dat die klant achterliet, was binnen een
maand al gevuld. Dit keer met klanten die veel minder energie slurpten (en
gewoon netjes hun rekening betaalden).
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Vaak denk je: elke klant is er één en elke euro is er één. Maar het maakt echt
uit wat voor soort klanten je hebt. PITA-klanten vragen veel energie, betalen
vaak slecht en zijn vaak het meest ontevreden. Weg ermee dus.

!

Zeg de samenwerking met ten minste 1 PITA-klant op.
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Tip 39
Besteed werk uit
Privé doen we het veel. De auto naar de garage, voor een knipbeurt naar
de kapper, misschien zelfs je huis schoon laten maken. Maar in ons bedrijf
moeten we alles zelf doen.
De website maken, de boekhouding, de marketing, klanten helpen, social
media, enz.
Ik ben nog nooit een ondernemer tegengekomen die overal goed in was en
alles leuk vond. Sterker nog, doordat ze zaken niet kunnen of het niet leuk
vinden, gebeurt het vaak niet. Dat houdt de ontwikkeling van hun bedrijf
vaak tegen.
Naast PITA-klanten heb je ook PITA-klussen. Besteed die klussen uit!
Aan iemand die het wel leuk vindt en het vaak veel beter kan…
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Maar dat kost geld…
Enerzijds klopt dat, maar anderzijds is het niet waar. Meestal kan die persoon
het werk sneller doen. Misschien is zijn uurtarief ook wel lager, dan is het
helemaal slim. Dan heb ik het nog niet over de opbrengsten.

Rekenvoorbeeld
Je doet zelf elk kwartaal je boekhouding. Je ziet hier eerst drie weken
tegenop, om het de laatste week van de btw- aangiftemaand dan toch maar
op te pakken. Het kost je een volledige werkdag van 8 uur. Je uurtarief is €
75,- dus wanneer je het berekent, kost het je € 600,-. Een boekhouder kost
ook € 75,- per uur, maar die doet het in 4 uur, want het is zijn expertise en
dagelijkse werk. Je krijgt dus een factuur van € 300,-.
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Je ziet dat uitbesteden je € 300,- oplevert.
Wanneer het uurtarief van de boekhouder lager is dan jouw uurtarief
bespaar je nog meer.

Zelfs al heb je geen werk in die uren, dan nog kun je je beter bezighouden
met datgene waarin jij goed bent. Dat levert uiteindelijk meer op dan je
eigen boekhouding, website, onderhoud, enz. doen.

Ten koste van je vrije tijd
Ik hoor je nu denken, maar dan doe ik dat toch in mijn vrije tijd?
Dat kan natuurlijk. Je kunt alles zelf doen, maar dan werk je hard maar niet
slim. Die vrije tijd heb je juist nodig om op te laden. Wees niet bang om geld
uit te geven. Je boekhouding doen of gezellig met je gezin op pad gaan,
wat doe je liever?

Help, ik heb te veel werk
Op een gegeven moment kom je in de luxe positie dat je het werk niet meer
zelf aankunt, al zou je het willen. Dan moet je het wel uitbesteden. Bekijk
wat je allemaal doet en kijk wat je kunt uitbesteden. Je hoeft niet gelijk
iemand in dienst te nemen, maar kunt een team om je heen bouwen met
bijvoorbeeld een websitebouwer, boekhouder en een virtual assistent.

Low cost uitbesteden
Uitbesteden kan ook low cost, bijvoorbeeld door een stagiair, student of
werkervaringsplaats in te zetten. Waarschijnlijk moet je dan zelf wel meer
tijd investeren om deze mensen op te leiden. Een professional is duurder,
maar levert vaak ook meer kwaliteit.

!

Breng al jouw werkzaamheden in beeld en bepaal wat je gaat
uitbesteden. Maak een overweging tussen hoeveel energie het kost
en hoeveel geld het kost c.q. oplevert.
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Tip 40
Maak keuzes en doe
Ik wil heel Nederland en waarschijnlijk daarna zelfs de hele wereld helpen
financiële rust te hebben. Jongeren, ouderen, ondernemers, werknemers,
enz. Vaak hoor ik ook, je zou dat of dat moeten doen. Iedereen gaat om met
geld en niemand leert het. Er ligt een wereld aan werk.
In het begin ging ik overal achteraan, met als resultaat dat niets echt werkte
en ik met een ingewikkeld systeem van verschillende bedrijven en labels
zat. Ik dwing mezelf tegenwoordig keuzes te maken. Dit doe ik wel en dat
niet. De verschillende labels heb ik nog steeds, maar met de een ben ik
proactief en de ander reactief. Oftewel, de website bestaat, maar ik doe er
verder actief niets mee.
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Maak daarom keuzes welke opdrachten of klanten je wel en niet aanneemt
en welke klussen je wel en niet doet. Voor mij in elk geval geen PITA-klanten
of -klussen meer.

Parttime ondernemen
Regelmatig spreek ik ondernemers die ondernemen naast een parttime
baan in loondienst. Om de een of andere reden zijn dit vaak vrouwen. Ze
willen wel graag fulltime ondernemen, maar die baan geeft ze financiële
zekerheid. Dat is vaak de enige reden dat ze die baan er nog naast hebben.
Dat vind ik zo zonde!
Al die energie en tijd die je aan je eigen bedrijf kunt besteden, gaat verloren
doordat je je aandacht moet verdelen. Ik durf wel te zeggen dat als je je
volledig focust op je bedrijf, je de verloren inkomsten makkelijk verdient in
je bedrijf.
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Het opbouwen van een spaarpotje, zodat je de eerste 6 maanden je
inkomen kunt aanvullen, geeft je wellicht meer rust om de keuze voor je
bedrijf te maken. Een goed financieel overzicht ook. Realiseer je hierbij,
dat je waarschijnlijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen wanneer
je fulltime onderneemt. Je hebt dan namelijk recht op aftrekposten
voor ondernemers. Op www.demiljoenmethode.nl/boek vind je een
voorbeeldberekening.

Just do it!
Door dingen uit te stellen, heb ik veel energie verspeeld. Want het is zoveel
werk, ik weet niet hoe het werkt, ik weet niet of ik het wel kan, enz. Om
uiteindelijk een dag(deel) gefocust (e-mail en telefoon uit) aan de slag te
gaan en heel ver te komen. Zo zonde van je tijd en energie. Maak de keuze
om iets te doen en doe het!

?

Welke keuze maak jij vandaag?
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Tip 41
Wees authentiek
Nog zoiets wat ik met vallen en opstaan geleerd heb. Wees jezelf en vertrouw op jezelf. Authenticiteit noemen ze het met een duur woord.
Dit hoort ook wel weer bij een leider zijn. Doe wat bij je past en doe niemand
na. Pas je niet aan, aan wat je denkt dat moet of hoort. Mensen kijken daar
echt wel doorheen.
Misschien verlies je daardoor volgers en klanten en krijg je negativiteit over
je heen. Dat is prima. Dat zijn dan niet (meer) jouw ideale kanten.
Mensen kopen van mensen. De ene persoon spreekt je meer aan dan de
ander. Dat ervaar jij ongetwijfeld ook.
Jezelf zijn, kost veel minder energie dan je anders voordoen dan je bent.
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Kwetsbaar
Je kwetsbaar opstellen en niet alleen alle hoogtepunten delen, draagt bij
aan je authenticiteit. Ik word zo moe van al die ondernemers die alleen maar
delen hoe goed het met ze gaat. Uiteraard hoef je ook niet huilend op video
of al je persoonlijke zorgen te delen, maar iedereen weet dat ondernemen
zijn ups en downs heeft, zoals alles in het leven.

Doe wat goed voelt
Ze noemen het weleens de gunfactor. In hoeverre gunt een klant jou de
opdracht?
In hoeverre ben jij anders dan anderen? Vooral door jezelf te zijn en te doen
wat goed voelt. Een mooi voorbeeld: ik solliciteerde op een superleuke
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opdracht als coördinator van een project. Ik had een erg goede klik met de
projectleiders tijdens het gesprek en dacht de opdracht binnen te slepen.
Helaas was er toch een betere kandidaat. Balen dat ik deed. Voor een dag,
want daarna herpakte ik mezelf weer en bedacht ik me dat ik het project
nog steeds een warm hart toedroeg. Ik besloot de projectleider te vragen
om de contactgegevens van de persoon die het wel geworden was, want
ik wilde mijn actieplan en de contactenlijst die ik in mijn enthousiasme al
gemaakt had, met hem of haar delen. Iets wat enerzijds gek voelde, maar
ook heel goed.
De reactie daarop was verbazing, maar vooral ook dankbaarheid. Ik deed dit
toen overigens zonder bijbedoelingen, maar het leverde mij later wel een
grote opdracht op.

Anders als anders
Ik zeg nu niet meteen dat jij dit ook moet doen. Juist niet, want dan is
authenticiteit ver te zoeken. Het is wel slim om te kijken hoe jij anders kunt
zijn, terwijl je dicht bij jezelf blijft. Google eens op gunfactor en je vindt veel
manieren waarop je jouw gunfactor kunt verhogen.

?

•
•

Hoe authentiek ben jij?
Wat doe jij om je gunfactor te verhogen?
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Tip 42
Speel om te winnen
Speel jij om te winnen of om niet te verliezen?
Wat is jouw tactiek? Zet je laag in, zodat je niet kunt verliezen, maar ook niet
of nauwelijks kunt winnen? Of zet je hoog in, zodat je veel kunt winnen,
maar ook veel kunt verliezen.
Herinner je je nog de tip over fouten maken? Verliezen is ook een soort
fouten maken. Daarom zijn er ondernemers die liever laag inzetten, zodat
ze ook niet kunnen verliezen.
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Heb je weleens een spelletje gespeeld met een kind? Kleine kinderen vinden
verliezen niet leuk en dat laten ze vaak merken ook. Een meisje vertelde me
laatst nog, dat ze op school nooit meedeed met Monopoly omdat ze altijd
verloor en daar niet tegen kon.
Mijn advies? Speel het zo vaak mogelijk en verlies zo vaak mogelijk. Zo leer
je hoe je kunt winnen. Van elk verlies leer je iets, dat kun je weer gebruiken
voor de volgende keer. Verliezen is een kans, geen mislukking.
Natuurlijk mag je wel even balen, maar pak jezelf de volgende dag weer op
en probeer het opnieuw.

Wat doe jij?
Spelen om niet te verliezen, betekent ook vaak dingen niet doen.
Stel je voor: je ziet een project dat perfect past bij wat je doet. Het is iets
wat je nog nooit zelf hebt gedaan. Je moet trainingen geven, deze zelf
ontwikkelen, zelf zorgen voor voldoende deelnemers en netwerk, enz.
De beloning is groot. Niet alleen kun je een doelgroep helpen die jou zelf
niet kan betalen, maar je krijgt er ook nog prima voor betaald. Sterker nog,
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alleen met dit project haal je meer binnen aan jaarinkomen dan met al je
andere opdrachten. Je moet wel een projectplan en een begroting maken,
iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dit project zit vol uitdagingen. Je
ziet dat andere partijen die projecten voor dit initiatief doen allemaal grote
organisaties zijn. Jij bent een eenmanszaak.
Wat doe jij? Ga je ervoor of niet? Hoe maak je die beslissing?
Dit is een praktijkvoorbeeld van mij. Wat heb ik gedaan, denk je?

I did it!
Twee jaar eerder had ik dit nog niet gedaan denk ik, maar voor dit project ben
ik vol gegaan én ik heb het gekregen. De start was hobbelig en moeilijk. Ik
had nog nooit een projectplan gemaakt en mijn begroting was veel te hoog.
Er was ook een andere, grote, partij die had ingeschreven. De organisatie
heeft uiteindelijk wel voor mij gekozen door mijn enthousiasme en mijn
brede lokale netwerk. Het was een ramp om de eerste keer de groepen vol
te krijgen. Met veel moeite had ik 1 groep en niet de twee groepen die ik
gepland had. Daar heb ik wel een paar nachten van wakker gelegen, terwijl
ik me afvroeg waaraan ik begonnen was. Maar inmiddels heb ik een mooi
project staan, waarmee ik veel mensen kan helpen. Het heeft me meer
zelfvertrouwen gegeven. Het zorgt daarnaast voor een stabiel inkomen,
waardoor ik relaxter kan ondernemen.

?

Welk project heb jij nog niet opgepakt door je angst te verliezen?
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Tip 43
Zorg dat je geen geldzorgen hebt
Geldzorgen hebben op iedereen een negatieve invloed, maar bij ondernemers kan die invloed desastreuze gevolgen hebben. Zorgen over geld, zorgt
ervoor dat je nog meer financiële problemen krijgt. Uiteindelijk kan het zelfs
het einde van je bedrijf betekenen en misschien zelfs wel schuldsanering.
Daarnaast is ondernemen met financiële zorgen een stuk minder leuk.

Een goed plan
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Een ondernemer is al een aantal jaren bezig, maar ziet de inkomsten nu
dalen. Zijn spaarpotje begint ook leeg te raken en de financiële zorgen
steken de kop op. Dan komt hij met een heel goed plan, waarmee hij niet
alleen veel mensen kan helpen, maar ook financieel zijn hoofd weer boven
water kan krijgen. Hij praat met verschillende mensen over het plan en deze
zijn allen enthousiast. Nu moet hij het plan op papier zetten. Hij krijgt tips
van iemand die weet waar zo’n plan aan moet voldoen en neemt zich voor
deze week te beginnen. Maar een maand later staat er nog niets op papier
en weer een maand later nog steeds niets. Het lijkt wel alsof hij blokkeert. Hij
is veel tijd kwijt om te kijken hoe hij de maand rondkomt en met het bellen
met schuldeisers. Heel vermoeiend allemaal.
Dan komt er ineens een injectie van geld, waar hij het een jaar mee kan
redden. Binnen een week staat het plan op papier… De blokkade kwam
puur en alleen door de financiële zorgen. Het is natuurlijk zonde dat zo’n
mooi plan blijft liggen, doordat hij in beslag genomen wordt door financiën.
Dit is niet goed voor zijn bedrijf. Helaas komt het vaker voor.

Schaarste
Schaarste is het gevoel een tekort aan iets te hebben. In dit geval hebben we
het over geld, maar het kan ook schaarste aan tijd of relaties zijn. Het is iets
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subjectiefs. De ene persoon heeft een minimuminkomen en ervaart geen
schaarste en de andere verdient meer dan modaal en ervaart wel schaarste.
Dit is ook weer een mindsetdingetje.

Wat schaarste met je doet, is onderzocht. Je hebt een bepaalde bandbreedte
in je hoofd en wanneer deze in beslag genomen wordt door bepaalde zaken,
is er minder ruimte voor andere zaken. Je kunt er dus ook niets aan doen dat
het plan op papier zetten niet lukt. Je hersenen kunnen gewoon niet meer
aan. Die zijn druk met de financiële zorgen.
Moeilijk te bevatten? Denk maar eens aan je computer. Hoe gedraagt die
zich wanneer hij te weinig geheugen/processorkracht heeft? Dan wordt hij
traag en uiteindelijk loopt hij zelfs vast.

Onderzoekers geven aan dat je IQ daalt met 10 tot 14 punten wanneer je
financiële schaarste ervaart.

?

Ervaar jij financiële zorgen?
Stap 1 is inzicht in de financien. Is er daadwerkelijk een reden om je
zorgen te maken of is het je mindset die je parten speelt?
Is er een daadwerkelijk probleem. Brainstorm over oplossingen.
Niets is te gek.
Is het je mindset, ga terug naar de eerste tips in dit boek en ga aan
de slag met je mindset!
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Tip 44
Ruim je troep op!
‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst’
Je kent deze uitspraak waarschijnlijk als waarschuwing bij beleggingen,
maar hij is ook heel toepasselijk voor deze tip.
Hoe dan, denk je misschien? Nou, juist andersom dan hij origineel bedoeld
is. Ik kom veel ondernemers tegen die dingen niet doen, omdat het vroeger
een keer mislukt is. Fouten en verliezen wil je voorkomen, hierover hebben
we het eerder in dit boek ook gehad.
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Dat je vroeger een keer (of vaker) teleurgesteld bent, doordat een klant of
opdracht niet doorging, zorgt ervoor dat je dat niet meer probeert. Dat is
niet slim. Je hebt namelijk juist geleerd door de resultaten uit het verleden,
waardoor je nu een voorsprong hebt. Wat kun je nu anders doen om de
klant wel binnen te halen?

Bagage
Dit is eigenlijk weer een mindsetding. Overtuigingen zorgen ervoor dat je
bepaalde gedachten en gevoelens hebt, waardoor je acties wel of juist niet
onderneemt. Dit kunnen simpele zaken zijn, maar veel vaker ligt dit veel
dieper. Misschien ben je wel gepest toen je jong was en ben je daarom
nu onzeker. Of misschien heb je vroeger geldproblemen gehad en wil je
dat beslist niet weer, waardoor je op veilig speelt. Iedereen heeft wel wat
bagage, waardoor je hier legio mogelijkheden kunt noemen.
Ruim die bagage op! Een volle rugzak op je rug houdt je tegen in het leven
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en je onderneming. De kans is groot dat je dit zelf niet lukt. Zoek dan een
professional die je kan helpen. Het is niet zwak om hulp te vragen, het is juist
een sterkte.

Weggooien of geven

Opruimen gaat verder dan alleen je bagage van vroeger. Fysiek opruimen,
bijvoorbeeld in je huis of op je kantoor, helpt ook. Ben jij ook zo’n
verzamelaar? Mijn opa zei altijd: ‘Dat kan ik nog wel gebruiken’, om het
vervolgens jaren niet aan te raken. We kopen veel tegenwoordig, al is de
deeleconomie en het minimalisme in opkomst. Ken je het? Zo’n kledingkast
die propvol hangt, maar je hebt niets om aan te trekken? Ik wel in elk geval.
Inmiddels heb ik de helft van de kleding die ik had en ik heb altijd iets om
aan te trekken. Daarbij heb ik hulp gehad van een personal shopper, want
hulp vragen is een kracht en geen zwakte.
De zolder hebben we inmiddels ook flink opgeruimd. Ruimte geeft rust. Ook
leverde dat nog eens veel geld op. Veel spullen hebben we verkocht en de
rest is naar de lokale kringloop gebracht.
Je lifestyle aanpassen, sluit hier ook weer mooi op aan. Wanneer je minder
koopt, hoef je ook minder weg te gooien.

?

Wat kan jij opruimen?
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Tip 45
Maak een energieplanning
Je hebt nu meerdere tips gehad over energie en waar en hoe je je energie
het best kunt inzetten. Voordat we doorgaan naar de N van Nee, waarin ook
nog energiebespaarders zitten, wil ik het met je hebben over hoe je je energie kunt plannen. Dat doe ik door middel van mijn eigen ervaring. Laat je
erdoor inspireren, maar kijk vooral wat voor jou werkt.
Ik ben opgegroeid met hard werken en doorzetten. Dat zijn in de basis
natuurlijk prima eigenschappen. Ik voelde me ook goed wanneer ik hard
werkte en ik werkte veel. In mijn vrije tijd hielp ik vaak anderen. Ontspannen
deed ik eigenlijk nooit en vind ik nog steeds moeilijk. Zelfs de reizen waren
in hoog tempo van de ene naar de andere plek.
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Dit alles (en meer) leverde mij voor mijn 30e een burn-out op. Ik was doodop,
kon mijn bed niet meer uitkomen en kon van het ene op het andere moment
in huilen uitbarsten. Vanaf toen moest het wel anders. Dat lukte redelijk met
regelmatige terugvallen.
Als beginnende ondernemer kroop het hard werken er weer helemaal in. Al
is het de afgelopen jaren beter geworden door slim te werken en duidelijk
te hebben wat ik wel en niet doe. Ik ben alleen iemand die ergens 100%
voor gaat. Al mijn energie gaat naar mijn werk. Een tijd later, soms weken
soms maanden, kan ik een tijdje niets uit mijn handen krijgen, omdat ik
zo vermoeid ben. Niet alleen dat, ik ben dan ook niet gezellig voor mijn
omgeving.

De oplossing
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Voor mijn gevoel heb ik alles al geprobeerd om meer balans te krijgen, maar
ik vind wat ik doe zo leuk, dat afremmen vaak geen optie is. Hoe moet ik dit
nu oplossen?
Stap 1 was om toe te geven hoe ik in elkaar zit. Ik heb nu eenmaal een
ongelofelijke drive, dat moet ik juist omarmen en niet proberen weg te
drukken. Het is een kracht, geen zwakte. Ondertussen moet ik er wel voor
zorgen dat ik niet te ver doorga. Mijn zoon is daarbij de grootste oplossing
gebleken. Die heeft om de 6 weken schoolvakantie en bijna elke maand
wel een margedag. Die weken en dagen ben ik verplicht vrij. Zo heb ik ook
regelmatig vrije momenten en tussendoor mag ik gewoon knallen en hoef
ik mezelf niet af te remmen.
Het scheelt ook nog eens de stress (en kosten) van opvang regelen voor die
momenten.

Extra oplossingen
Ik heb ook gekeken naar wanneer ik de meeste energie heb en hoe ik de
werkzaamheden over de week en dag verdeel. In de ochtend ben ik het
scherpst en heb ik de meeste energie.
De ochtenden plan ik dan ook vooral in voor het grotere werk. Ik blok een
hele ochtend of soms meer af om langdurig aan één ding te werken. De
telefoon en e-mail gaan uit. In de middag plan ik afspraken of kleinere
werkzaamheden en doe ik mijn mail. Soms plan ik alle afspraken op één dag,
zodat ik de andere dag de hele dag met één ding bezig kan zijn.
Wanneer het een dag niet zo lekker gaat, accepteer ik dat en stop ik gewoon
op tijd. Morgen weer een dag.

!

Maak jouw eigen energieplanning.
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Nee
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De N staat voor Nee. Nee te horen krijgen, is niet leuk. Het kan zelfs voelen als
een persoonlijke afwijzing. Verkopen is voor veel mensen niet hun ding. Maar
je kunt het ook op een andere manier aanpakken. Laat je (oud) klanten jou
verkopen. Laat je expertstatus en zichtbaarheid je helpen met nieuwe klanten
krijgen. Gebruik je netwerk. Nee zeggen, hoort hier trouwens ook bij. Zeg nee
tegen die opdracht die niet bij je past, maar wel geld in het laatje brengt. Ook
privé vaker nee zeggen is vaak noodzakelijk.

Tip 46
Wen aan nee
Als ondernemer krijg je heel vaak nee te horen. Jij probeert iets te verkopen
aan iemand en die persoon zegt daar nee tegen.
Wat voel jij wanneer iemand nee zegt? Voelt het persoonlijk? Alsof hij nee
zegt tegen jou? Of vind je het prima en ga je door naar de volgende prospect.
Ik kom veel ondernemers tegen die een probleem hebben met het woord
nee. Ik moet wel zeggen dat dit vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.
Voor deze vrouwen voelt de nee als persoonlijke afwijzing. Het maakt hen
nog onzekerder. Om dit gevoel maar niet te hebben, doen ze nauwelijks tot
geen verkoop. Dan kan iemand ook geen nee zeggen. Probleem opgelost
toch?
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Kans op nee

Nou nee! Om een financieel succesvol bedrijf te hebben, moet je toch echt
klanten hebben en klanten komen niet vanzelf naar je toe. Zelfs als ze op
een gegeven moment vanzelf komen, dan nog moet je wel om de verkoop
vragen. Met de kans op een nee.
Je hebt misschien een hele workshop vol deelnemers die allemaal
enthousiast zijn over wat je doet. Ook dan moet je ze een aanbod doen.
Klanten hebben dat nodig om over de drempel te komen. Een deel zal nee
zeggen, dat klopt. Een deel zegt echter ook ja.

Oorzaken nee
Een nee kan verschillende oorzaken hebben, een aantal mogelijkheden:
1. De prospect heeft daadwerkelijk geen behoefte aan jouw product of
dienst. Je kunt kinderopvang aanbieden, maar wanneer de prospect
geen kinderen heeft, koopt hij niet.
2. De prospect is zich (nog) niet bewust van het probleem en de behoefte.
3. De prospect heeft nog bezwaren. Eén van de belangrijkste bezwaren is
geld, maar er zijn nog veel meer bezwaren te bedenken. Ook geen tijd
is er een die vaak genoemd wordt.
4. De prospect is nog niet overtuigd van de voordelen/te behalen
resultaten.
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Inspelen op de nee
Wanneer je de oorzaak van de nee weet, kun je daarop inspelen. In het
voorbeeld van de kinderopvang valt er niet veel te doen. Al kun je denken
aan de toekomst waarin de prospect misschien nog kinderen krijgt.
Wanneer een prospect zich nog niet bewust is van het feit dat hij een
probleem heeft, is het aan jou om uit te zoeken hoe je hem hiervan bewust
kunt maken.
Bij bezwaren is het jouw taak om de meest genoemde bezwaren van tevoren
weg te nemen. Als iemand zegt dat hij het niet kan betalen, vertel hem dan
hoe hij zijn investering kan terugverdienen of misschien is een betaling in
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termijnen mogelijk. Of bekijk of no cure no pay of een percentage van de
opbrengst hier goede verdienmodellen zijn? Het gaat hier om het gevoel
van risico weg te nemen.

Ervaringen/reviews van eerdere deelnemers zijn belangrijk. Hoe meer de
prospect zich kan identificeren met die persoon (de buurvrouw kan het ook
bijvoorbeeld), hoe beter.

Oefenen
Ook hier geldt weer, een nee is geen fout of verlies, maar een mogelijkheid
om te leren en te oefenen. Natuurlijk is het ook goed dat je je verdiept in het
verkopen, door boeken te lezen of trainingen te volgen. Je mindset speelt
ook hier weer een belangrijke rol. Plus de resultaten uit het verleden.

!

Bepaal welke soort nee’s jij het meest krijgt en wat je hieraan kunt
doen.
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Tip 47
Zeg nee

Je mag zelf ook wat vaker nee zeggen. Dat is soms moeilijk. Hoe zeg je nee
tegen iemand die je wat probeert te verkopen, tegen een nieuwe opdracht
die wel goed verdient maar je niet blij maakt, of tegen je directe omgeving
zoals kinderen en familie.
Het lijkt soms wel alsof iedereen iets van je wil.

Kopen
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Als ondernemer krijg je de aanbiedingen om je oren gegooid.
Marketingtraining hier, nieuwe boekhoudoplossing daar, SEO op je website,
enz. enz.
Verkopers weten het meestal heel slim te brengen, maar vaak word je
gewoon voor de gek gehouden. Zou jij een knikker kopen voor € 40,-?
Meerdere mensen deden dit wel, zie www.demiljoenmethode.nl/boek voor
de video. Neuromarketing is de branche die onderzoekt wat ons doet kopen
en daar spelen verkopers op in. Schaarste creëren, gratis iets weggeven,
zelfs geurtjes, hebben invloed op ons koopgedrag. Je kunt dit natuurlijk
gebruiken om zelf meer te verkopen, maar belangrijker is dat je weet dat
anderen het gebruiken en dat je er niet moet intrappen.

Leestip.
Een aanrader op het gebied van neuromarketing is het boek Invloed. De zes
geheimen van het overtuigen van Cialdini. In dit boek vertelt Cialdini je welke
mechanismen ervoor zorgen dat jij ja zegt tegen een aanbieding waar je
eigenlijk niet op zat te wachten. Je leest welke technieken verkopers en
anderen die iets van jou gedaan willen krijgen, gebruiken. Ook leer je hoe je
deze technieken zelf toepast.

Nee zeggen tegen opdrachten en klanten
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Je hebt een opdracht aangeboden gekregen. Hij past niet echt in wat je wilt,
maar verdient wel lekker. Zeg jij daar ja of nee tegen? Vanaf nu zeg je daar
NEE tegen. We hebben in tip 38 net de PITA-klanten de deur uitgewerkt en
er komen geen nieuwe meer binnen, hebben we afgesproken.

Het is wel belangrijk dat je weet waar je naartoe wilt. Wat is je missie en wat
is je doel?
In tip 22 hebben we het al over je missie gehad en jouw doelen hebben
we ook uitgebreid besproken. Zowel je missie al je doelen maken het
makkelijker om nee te zeggen.
Ik heb het mezelf lekker moeilijk gemaakt met mijn missie dat iedereen
financiële rust verdient. Dat is heel breed. Een kapper heeft het makkelijker,
die knipt haar en verkoopt dus geen brood. Ik zeg nee tegen elke opdracht
waarbij ik niet mijn eigen baas ben. Als een organisatie mij wil inhuren in de
vorm van een soort dienstverband, dan kan ik daarmee wellicht heel goed
verdienen, maar ik doe het dan niet.

Nee tegen je naasten
Misschien wel de lastigste nee van allemaal. Je moeder die vraagt of je kan
helpen, vrienden die een dagje met je weg willen, verjaardagen hier en daar,
kinderen die nieuwe kleren willen, enz. enz. Het houdt niet op. Je voelt je
eigenlijk verplicht overal ja op te zeggen, maar doe dat niet meer. De eerste
paar keer kijken ze ervan op, maar je omgeving went er al snel aan. Ben je
iemand die snel ja zegt en later spijt heeft? Vraag altijd of je er even over mag
nadenken. Zeg vanaf nu alleen nog ja tegen dingen die je energie geven. Maak
het jezelf makkelijk en stel grenzen. Zijn je kinderen al tieners? Dan kunnen
ze prima kleedgeld krijgen en op = op. Zijn je ouders hulpbehoevend? Elke
zondagochtend sta je voor ze klaar, daarnaast alleen in noodgevallen, enz.

?

Waartegen ga jij nee tegen zeggen?
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Tip 48
Wees dankbaar
Dankbaar zijn is eigenlijk nee zeggen tegen angst. Angst is een van de
grootste struikelblokken van een ondernemer. Angst om niet genoeg te
zijn, doelen niet te behalen, fouten te maken, te verliezen, enz. We hebben
het er al vaker over gehad.
HET medicijn tegen angst, is dankbaarheid. Je kunt niet angstig en dankbaar
tegelijk zijn. Dankbaarheid overheerst alle andere gevoelens. Dat leerde ik
van Tony Robbins en het werkt. Het heeft ook te maken met focus. Focus je
je op wat je hebt, of op wat je niet hebt?
Dankbaarheid laat je relaxter ondernemen. Angst geeft je juist stress.

Hoe werkt dat, dankbaar zijn?
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Dat is iets wat je moet leren. Ik wel in elk geval. Ik was altijd op weg naar
het volgende en stond niet stil bij wat ik had. Je kunt dankbaar zijn voor je
gezondheid, je kinderen, partner, dat je ouders er nog zijn, enz. Maar ook
voor de kleine dingen. De vogeltjes die je wakker fluiten, het handje van je
kind in de jouwe, de zon op je bolletje.
Misschien heb je veel tegenslagen gehad en vind je het moeilijk om
dankbaar te zijn. Dat snap ik. Het helpt je om toch elke dag te kijken naar
waarvoor je dankbaar bent. In het begin is dat moeilijk, maar het gaat steeds
beter. Je zult zien dat je op deze manier uit de neerwaartse spiraal komt.
Zeker wanneer je je angstig voelt, is het goed om op zoek te gaan naar
dankbaarheid.
Inmiddels gaat het voor mij automatisch.

!
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Schrijf naast je dagelijkse successen ook dagelijks minstens 3
dankbaarheden op.

Successen vieren

Een hele goede manier om dankbaar te zijn, is door successen te vieren. Nu
hebben we afgesproken om elke dag 3 successen op te schrijven, waardoor
je dus elke dag een feestje hebt. Dat is wel een beetje too much, al staat het je
natuurlijk vrij. Wat ik bedoel, is wat grotere successen, zoals het binnenhalen
van een grote opdracht of het behalen van een (tussen) doel extra aandacht
te geven door het te vieren. Met een etentje, uitje, dagje sauna, wat je maar
wilt. Veel te vaak gaan we aan dit soort dingen voorbij en door met de orde
van de dag. Dit soort successen zijn echt wel een feestje waard.

!

Ga terug naar je doelenoverzicht en zet er ook bij hoe je het bereiken
van het doel gaat vieren.
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Tip 49
Werk niet voor niets
Hoe vaak heb jij de vraag gehad of het gratis kon? Hoe reageer je op die
vraag?
Veel ondernemers krijgen deze vraag regelmatig. Nee zeggen, is nog best
lastig, zeker in het begin.
Nee is wel het beste antwoord. Het probleem met gratis is, dat mensen het
ook minder waarderen. Organiseer een gratis workshop en een groot deel
van de deelnemers komt niet opdagen.
Wat is jouw ervaring met iets gratis doen?
Vanaf nu zeg je nee. Jouw producten en diensten hebben waarde. Die geef
je niet zomaar weg.
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Tijd weggeven
Voor niets werken, doe je ook wanneer je gewerkte uren niet declareert of
wanneer je gratis kennismakingsgesprekken eigenlijk coachingsgesprekken
op zich zijn. Dat laatste was in het begin mijn grootste struikelblok en nog
mislukt het me weleens. Een goede start van het kennismakingsgesprek
helpt, waarin je uitlegt waarvoor het gesprek is. Het doel van het gesprek is
kennismaken, kijken wat het probleem is en uiteindelijk een aanbod doen.
Ik doe de kennismakingsgesprekken tegenwoordig steeds vaker via de
telefoon of via Skype. De gesprekken zijn dan automatisch een stuk korter.

Vrijwilligerswerk
Als je dan toch voor niets wilt werken, doe het dan als vrijwilliger. Ik ben
bijvoorbeeld penningmeester van een wijkinitiatief. Iets terugdoen voor
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mijn wijk is mijn belangrijkste drijfveer. Ik heb echter ook veel dingen
geleerd en contacten opgedaan die mij als ondernemer verder helpen.

Korting

Korting geven, betekent alsnog dat je een deel voor niets werkt. Het doet ook
enorm tekort aan je waarde. Er zijn zelfs boeken geschreven over waarom
je geen korting moet geven. Dat terwijl korting ook vaak als marketingtool
gebruikt wordt. Van € 499,- voor € 299,-. Je hebt het vast weleens gezien.
Mijn eerste gedachte is dan altijd dat ik normaalgesproken dus veel te veel
voor iets betaal. Sommige producten zijn zelfs zo vaak in de aanbieding, dat
ik niet eens meer bereid ben de volle prijs te betalen.

Gratis als verkoopstrategie
Gratis kan onderdeel van je verkoopstrategie zijn. Stel je voor dat je wilt
binnenkomen bij een grote opdrachtgever, maar dat je je waarde nog moet
bewijzen. Dat kun je doen door eenmalig gratis iets te doen, met als doel
een grote opdrachtgever binnen te halen. Maar wat vindt die opdrachtgever
van je waarde wanneer je je diensten gratis weggeeft? Hoeveel zal hij willen
betalen wanneer hij tevreden is.

No cure, no pay
Dit is eigenlijk een verdienmodel, maar hij past prima in deze tip. Je kunt in
plaats van gratis weggeven een afspraak maken over betaling op basis van
resultaat. Dit laat zien dat je zeker bent over je eigen waarde en het verlaagt
tegelijkertijd de risicoperceptie van de opdrachtgever. Leg de afspraken wel
goed vast!

?

Wat zeg jij in het vervolg wanneer iemand vraagt of het ook gratis
kan?
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Tip 50
Denk positief over geld
We zijn gestart met mindset en daar eindigen we ook mee. Deze tip heeft
daarnaast veel raakvlakken met de voorgaande tips samen. Focus, mindset,
geldzorgen, doelen, enz.
Wanneer je denkt over geld, is dat dan positief of negatief?
Welke invloed denk je dat deze manier van denken heeft op je onderneming
en je leven?
Negatieve gedachten over geld hebben een negatieve invloed en positieve
gedachten een positieve invloed. Makkelijk toch?
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De werkelijkheid is lastiger. Je kunt niet altijd je eigen gedachten beïnvloeden,
zeker niet wanneer er negatieve overtuigingen onder die gedachten liggen.
In de eerste tips hebben we het al gehad over je overtuigingen over geld
en je geldmindset. Misschien heb je al wat werk verzet. Zo niet, ga dan aan
het werk.
Ook wanneer het niet zo lekker gaat met jou en je bedrijf, kunnen de
negatieve gedachten erbij inschieten.
Maar positief denken over geld levert geld op.
Positief denken begint met het leggen van de focus op wat je wél hebt
en niet op wat je níet hebt. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met je
mindset over geld. Zorgen over geld slurpen al je energie op. Wanneer je
niet gelooft in je financiële doelen, bereik je ze ook niet, enz.
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Ga de uitdaging aan en ga aan de slag met deze 6 tips voor positief denken
over geld:
1. Wees blij wanneer je iets moet betalen en denk: wat fijn dat ik dit kan
betalen!
2. Zorg dat je een biljet van € 50.- in je portemonnee hebt en bedenk wat
je daarmee allemaal kunt doen als je aan het winkelen bent. Geef hem
echter niet uit. Geniet van al het moois wat je ermee kunt doen
3. Voorkom dat je acties onderneemt, terwijl je een negatief gevoel hebt
over geld.
4. Herken de momenten waarop geld zich vanzelf aandient en bevestig
dat: als je geld op straat vindt, als je een cadeautje krijgt, als een nieuwe
klant zich aandient, als je geld terugkrijgt van je energierekening. Wees
blij wanneer er geld jouw kant opkomt, in welke vorm dan ook.
5. Schenk geen aandacht aan gedachten die te maken hebben met
gebrek aan geld.
6. Vertrouw erop dat het goedkomt.

?

Wat kun jij doen om positiever over geld te denken?
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Bonustip
Trouw nooit
Haha, nee grapje hoor. Je mag best trouwen, maar ik wil je wel een aantal
zaken meegeven om over na te denken. Ter bescherming van jezelf en je
bedrijf. Dingen die ik op de harde manier heb moeten leren.
Er zijn twee dingen die belangrijk zijn wanneer je gaat trouwen (of getrouwd
bent) en je eigen bedrijf hebt.
1. Je naam
2. Je financiën

Naam
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Allereerst je naam. In Nederland is het nog steeds redelijk normaal wanneer
je de achternaam van je partner aanneemt. Ik deed dit zelf ook nadat
ik in 2007 trouwde. Eerst nog met de toevoeging van mijn eigen naam
(meisjesnaam mag ik niet meer zeggen van mijn coach, mannen hebben
toch ook geen jongensnaam), maar al snel verwaterde dat. Op het boek dat
ik uitbracht, stond zelfs alleen zijn achternaam. Dom, dom, dom. Mijn boek
kwam op 20 juni uit en 1 oktober van dat jaar sneuvelde ons huwelijk...
Niet alleen betekende dit dat ik met een paar honderd boeken opgescheept
zat en er een nieuwe druk moest komen. Ik moest ook weer opnieuw
beginnen met naamsbekendheid opbouwen. Het gaat wel 1,5 tot 2 jaar
duren voordat ik weer op datzelfde niveau zit.
Als ik het zou overdoen, dan zou ik mijn bedrijf beginnen onder mijn eigen
naam. Dat is ook wat ik jou adviseer. Of als het al te laat is, gebruik alsjeblieft
je eigen naam erbij.

Financieel is het een heel ander verhaal
Ik was 25 toen ik trouwde. We trouwden toen zoals dat gebruikelijk was
in gemeenschap van goederen. We hadden samen een huis gekocht en
een auto en verder hadden we eigenlijk geen bezittingen. Hij had wel een
studieschuld, maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoe hoog die was en
hoe dat verder zat. Je kon ook toen wel naar de notaris voor huwelijkse
voorwaarden, maar dat kostte best wat geld.
Toen ik mijn bedrijf startte, heb ik er wel even aan gedacht om alsnog
huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Mijn uitgangspunt hierbij
was mijn gezin tegen mijn bedrijf beschermen. Ik bedacht dat dat niet
noodzakelijk was. Ik sloot geen leningen af en het financiële risico was klein.
Dat ik mijn bedrijf tegen mijn ex moest beschermen, was niet eens in mij
opgekomen.
Het heeft mij behoorlijk overvallen dat mijn ex recht had op de helft van de
tegoeden in mijn bedrijf. Lees het goed, niet op de helft van mijn bedrijf,
dat is gewoon van mij. Maar wel op de helft van wat er op dat moment
op de zakelijke rekeningen stond. Dat valt namelijk gewoon onder de
gemeenschap van goederen. Ik had allemaal mooie potjes en een goede
reserve opgebouwd en in principe werd dat gelijk gehalveerd.
Dag hard werk... Hallo financiële zorgen.
Dat ik aan de andere kant ook nog eens de helft van zijn studieschuld moest
betalen, maakte het voor mij nog een hardere les. Hij kreeg geld van mij uit
mijn bedrijf en van hem kreeg ik schulden. Dat vond ik zo oneerlijk! En dat
vind ik eigenlijk nog steeds...
Overigens mag je afspreken wat je wilt in een scheiding. Je ex mag ook afzien
van geld uit je bedrijf. Je kunt hier alleen niet op rekenen. De verhoudingen
en emoties tijdens een scheiding zijn pittig. Je ex kan zomaar ineens een
geldwolf worden... Helaas vertel ik dit uit eigen ervaring.
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Met mij is het trouwens goed gekomen. Mijn advocaat heeft er een goede
deal uit gesleept.
Inmiddels trouw je standaard op een soort van huwelijkse voorwaarden,
maar dat dekt niet alles! Laat je alsjeblieft goed informeren door een notaris
en stel huwelijkse voorwaarden op om jezelf en je bedrijf te beschermen.
Laat je ook goed informeren over wat je moet doen om die huwelijkse
voorwaarden in stand te houden. Wanneer je dit niet doet, kunnen de
afspraken namelijk vervallen.
Ben je al getrouwd? Je kunt alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen.
Ik snap dat je niet graag tegen je partner zegt dat je je bedrijf tegen hem of
haar wilt beschermen, maar breng het dan andersom. Je bedrijf kan ook een
risico vormen voor je gezin.
Ik trap er in elk geval niet weer in. Als ik ooit weer ga trouwen (zeg nooit
nooit, maar voor nu zeg ik echt nooit), dan blijf ik mijn eigen naam gebruiken
én laat ik huwelijkse voorwaarden opmaken.
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Sowieso heb ik nu een testament laten opstellen. Toen ik daar eens indook,
kwam ik erachter dat als ik overlijd mijn zoontje alles krijgt, maar zolang hij
minderjarig is, heeft mijn ex beschikking over het geld. Geen goed plan. Het
kan zelfs nog gekker. Stel je voor dat mijn zoontje een paar minuten na mij
overlijdt. Dan krijgt mijn ex alles.
Er zitten nogal wat gekke kronkels in de standaardregels. Ik ging er altijd
van uit dat die standaardregels wel oké waren. Dat bleek toch even anders
te liggen. Best wel gek eigenlijk van iemand die toch veel verstand heeft van
financiën.
Bedenk wat jij kunt doen om jezelf, je bedrijf en je gezin te beschermen.

Nawoord

Je bent alweer aan het einde gekomen van mijn 50 tips. Wat denk je? Kun jij
ook financieel succesvol worden?
Ik vond het super leuk om het boek te schrijven en het ging me ook best
makkelijk af. Af en toe liep ik even vast, maar afstand nemen en rust zorgden
weer voor nieuwe inspiratie. Mijn personal trainer heeft regelmatig even
moeten wachten, zodat ik mijn nieuwe inspiratie even kon opschrijven.
Ik hoop dat je veel hebt geleerd van dit boek. Dat je veel praktische
informatie en tips hebt gekregen, waardoor je nieuwe stappen maakt. Weet
je nog wat ik aan het begin van het boek schreef? Kennis is macht, maar
alleen wanneer je het toepast. Doe dus alsjeblieft wat met de informatie
uit dit boek. Ik help je daar graag bij. In het hoofdstuk Hoe nu verder lees je
daarover meer.
Ik hoor graag wat je aan het boek hebt gehad. Je kunt mailen naar info@
demiljoenmethode.nl
In het volgende hoofdstuk Over de auteur lees je meer over mij.
Ik wil ook een aantal mensen bedanken. Daisy Goddijn voor alle hulp bij
het lanceren van dit boek en de vraag of ik mee wilde doen aan deze serie.
Ik weet niet of het boek er anders gekomen was, al was ik al wel aan het
schrijven.
Mijn zoon, Finn, voor het feit dat hij mij elke dag weer laat weten wat
belangrijk is in het leven, altijd met een lach.
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Er zijn nog veel meer mensen die een bijdrage hebben geleverd aan mijn
reis als ondernemer, wat tot dit boek geleid heeft. Van de persoon die mij
wees op de Business Bootcamp tot de coach die mijn fundering opnieuw
stortte, tot alle klanten die mij hun vertrouwen hebben gegeven en die ik
mocht helpen. Ik ben ze allemaal dankbaar voor hun bijdrage.

Monica Helbig
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Over de auteur

Ik ben Monica Helbig, financieel expert en eigenaar van
Cijfers & Centen. Mijn missie is dat iedereen financiële rust verdient.
Ik geloof dat mensen meer uit het leven kunnen halen wanneer ze anders
naar geld kijken en anders met geld omgaan. Mijn eigen ervaringen spelen
daarin een grote rol.
In 2015 ben ik Cijfers & Centen gestart en het is inmiddels uitgegroeid tot
een bedrijf dat verschillende doelgroepen helpt onder verschillende labels/
namen, omdat elke doelgroep toch net weer iets anders nodig heeft. Ik geef
1-op-1-coaching, train groepen en ben expert in online trainingen over
geld. Een korte opsomming:
• Cijfers & Centen helpt organisaties/werkgevers mensen te helpen met
financiën. Bij voorkeur preventief.
• Mijn Financiële Huishoudster is er voor particulieren die wel wat hulp
kunnen gebruiken.
• De MILJOEN-methode is voor ondernemers die financieel succesvol
willen ondernemen.
Ik ben ook expert in online trainingen over geld. Een laagdrempelige manier
om mensen te leren over financiële zaken. Op dit moment zijn er vier online
trainingen over geld.
• The Money Academy – voor jongeren
• Financieel Gezond Ondernemen – voor ondernemers
• Financieel in Balans – voor particulieren, veel aangeboden via
werkgevers
• Eerste hulp bij betalingsproblemen - voor particulieren
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Mijn loopbaan
Ik heb de MTRO gedaan (MBO Toerisme) en heb daarna een aantal jaren in
de reiswereld gewerkt. Dit bood me helaas weinig uitdaging, waarna ik bij
de Rabobank ben gaan werken. Ik startte als medewerker klantenservice
en groeide al snel door naar assistent hypotheekadviseur. Ik deed een
HBO deeltijdopleiding (Commerciële Economie) en werd uiteindelijk
procescontroller.

Monica privé
Ik ben alleenstaande moeder van een zoon, Finn. In mijn vrije tijd ga ik graag
op pad met hem. Ik kijk series en lees graag, bij voorkeur in mijn hangmat in
de zon. Ik ben geboren in Brabant maar woon al jaren in Groningen.
Naast mijn bedrijf doe ik ook vrijwilligerswerk. Ik mag penningmeester zijn
van een stichting die ten doel heeft het sociale isolement van mensen te
doorbreken.

Waarom makkelijk doen wanneer het moeilijk kan?
Ik zoek de uitdagingen in het leven. Ik had ook in loondienst kunnen blijven,
maar zelfs toen had ik al de enorme drive om meer te doen. Ik zoek de
moeilijke kanten op en heb constante uitdaging nodig.
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Hoe nu verder?

Zoals al eerder gezegd, nu is het aan jou. Jij moet de stappen zetten om ook
daadwerkelijk financieel succesvol te worden. Dat betekent nieuwe dingen
doen, uit je comfortzone stappen, shit uit het verleden opruimen, enz.
Ga daarnaast naar www.demiljoenmethode.nl/boek en download de extra
opdrachten, templates en informatie. Het is allemaal gratis, van mij voor jou,
omdat ik het je gun.

Meer?
Met het toepassen van de tips uit het boek kom je al ver, maar wil je meer?
Meer resultaat, meer informatie, coaching, enz? Dan help ik je graag.
De beste resultaten behaal ik met ondernemers die ik 1 op 1 coach. Neem
contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Kijk ook eens op www.demiljoenmethode.nl voor meer inspiratie en het
huidige aanbod van diensten.

Spreker
Je kunt me ook boeken als spreker op bijeenkomsten of events.
Twijfel je wat je nodig hebt, of wat je verder brengt? Heb je vragen? Wil je
aan de slag?
Neem contact op! Mijn contactgegevens vind je op de volgende pagina.
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Contact
Monica Helbig
Cijfers & Centen
Website:
E-mail:

www.demiljoenmethode.nl
info@demiljoenmethode.nl
www.linkedin.com/in/monicahelbig
www.facebook.com/monicahelbig
www.facebook.com/demiljoenmethode
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