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Januari is – na de dure decembermaand – altijd het juiste 
moment om je financiën weer op orde te brengen. Maar voer  

het dit jaar eens op tot the next level en start jouw eigen  
kapitaal. Money-deskundige Hanneke van Onna vertelt je hoe. 

DOEN IN

GEEF MINDER UIT
Misschien een inkopper, maar 

als je er elke dag op het juiste 

moment aan denkt, gaat het je 

echt helpen. Minder uitgeven 

doe je door te bezuinigen op 

bijvoorbeeld je vaste lasten. 

Maar ook door geen geld uit 

te geven aan ‘shit’, aan dingen 

die je niet nodig hebt. Skip 

dus dat bezoekje aan de  

prijsdumper: deze winkels 

zijn gemaakt om het geld uit 

je zakken te kloppen. Alles is 

zó goedkoop, dat je het niet 

kunt laten liggen. En voor je 

het weet, ga je voor een fles 

wasmiddel en sta je bij de 

kassa met een mandje vol 

‘troep’ (theedoeken met dat 

leuke panterprintje, een 

megaverpakking chocola, 

extra sokken voor de hele 

familie, fotolijstjes, een fles 

badschuim en zo kan ik nog 

wel even doorgaan). Als je 

stopt met het kopen van 

onnodige spullen, scheelt  

dat zomaar een paar knaken 

per week én je draagt bij aan 

een duurzamere wereld. 

Dubbel winst.

Heel wat jaren op rij zag januari grijs 

en diepblauw voor mij. Ik had me  

tijdens de kerst weer eens helemaal 

laten gaan op het gebied van eten, 

drinken, cadeaus en nutteloze kerst-

prullaria. En in januari zat ik op de  

blaren. Niet bepaald een goed begin 

van het jaar. Godzijdank zijn mijn 

januari’s de afgelopen tijd een stuk 

beter geworden. Dit jaar staat er zelfs 

een boeklancering op de planning! 

Daarover later meer. Mijn punt is: 

sinds ik januari zie als een mooi begin 

in plaats van een diep gat, voel ik me 

een stuk lekkerder. Zowel persoonlijk 

als financieel. Lijkt jou dat ook wel 

wat? Volg dan deze 6 easy peasy tips en 

start (jawel!) jouw eigen kapitaal.

Start je eigen kapitaal

Sinds ik januari zie als 
een mooi begin in plaats 
van een diep gat, voel ik 

me een stuk lekkerder

BEZUINIGEN DOE JE ZO
Wees kritisch op je abonnementen, van Netflix tot de sport-
school. Kun je Spotify of Netflix delen met iemand anders en 
blijft niet elke week de helft over van jullie groentebox? Ook zo’n 
geldrover: de coffee to go. Veel mensen houden dit soort kleine 
uitgaven niet precies bij. Maar do the math: een caffè latte kost 
bij Starbucks € 3,15. 20 lattes per maand (1 op elke werkdag) 
vormen dus samen een kostenpost van € 63. Dat is € 756 per 
jaar. En dan heb ik die carrot cake nog niet eens meegerekend.
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ZIE JE FINANCIËLE HUISHOUDEN 
ALS EEN BEDRIJF
We zijn er al helemaal aan gewend om het 

gewone huishouden als bedrijf te zien met jezelf 

en eventueel een partner aan het roer. Maar kijk 

ook op financieel gebied naar je huishouden als 

bedrijf. Als je je huishoudboekje op orde hebt, 

wordt dit een makkie. Het werkt zo: het doel is 

om elke maand winst te maken en geen verlies 

te leiden. Als je verlies leidt, kun je langzaam  

in de schulden raken zonder dat je het zelf  

doorhebt. Als je winst maakt, groeit je financiële 

onafhankelijkheid elke maand. Als je geld hebt 

kunnen toevoegen aan je spaar- of beleggings-

rekening heb je winst gemaakt. Hoe meer  

kapitaal je hebt, des te stabieler je financiële  

situatie is. Happy days!

THE MONEY ISSUE
Shocking: 52 % van de Nederlandse vrouwen 
kan niet financieel op eigen benen staan. Ik ben 
dan nu wel money- en ervaringsdeskundige, 
maar ik was een van hen. Tot ik na een  
faillissement en een scheiding in 2014 het roer 
moest omgooien en er het boek The money 
issue over schreef, dat deze week verschijnt. 
Hierin help ik je met testen en to do’s naar 
financiële vrijheid.  ■

SPAAR GELD
Sparen kan bijvoorbeeld in de 

vorm van het maandelijks of 

wekelijks ‘wegzetten’ van een 

vast bedrag. Vooral handig  

als je jezelf niet helemaal  

vertrouwt met te veel geld op 

je rekening. Zet elke maand 

minstens 10 % van je inkomen 

op een spaarrekening en 

behandel dit met net zo veel 

respect als het betalen van  

de huur of hypotheek. Dit  

geeft je een flinke buffer die je  

tegelijkertijd zelfvertrouwen 

en innerlijke rust geeft.

VERDIEN WAT (MEER) GELD
Ja duh… hoor ik je zeggen. Maar meer geld verdienen 

betekent écht niet direct een baan erbij of hevig  

onderhandelen over je salaris. Ook bijklussen – side 

hustling – buiten je normale werk of wat thuiswerk 

doen als je geen (vaste) baan hebt, levert je direct meer 

money op. Dat hoeft niet eens het werk te zijn dat je  

ook als baan hebt. Onderzoek je talenten en ontdek 

waarmee je anderen kunt helpen. Welke side hustles  

kun je direct starten zonder of met slechts een kleine  

investering? Wat dacht je van proeflezen van scripties/

manuscripten, huisdierenoppas, mysteryshopper of, de 

allermakkelijkste, je eigen overbodige spullen verkopen 

op Marktplaats of een rommelmarkt?

INVESTEER OF BELEG 
WAT GELD
Investeren is een manier om je geld  

te laten renderen zonder dat je er 

omkijken naar hebt. Het is een  

misverstand dat je veel geld nodig 

hebt om te kunnen investeren. Je 

kunt al investeren vanaf € 100. 

Als je deze € 100 10 jaar laat staan en 

z’n werk laat doen met bijvoorbeeld  

5 % rendement per maand (let op, dit 

is wel risicovoller beleggen), heb je na 

10 jaar € 23.615,74. Zodra je er klaar 

voor bent, start dan met investeren. 

Laat je euro’s werken door verstandig 

te investeren in bijvoorbeeld aandelen, 

beleggingsfondsen, vastgoed,  

obligaties of bedrijven. Laat je  

goed adviseren en investeer alleen 

geld dat je niet nu nodig hebt.  

KEN JE FINANCIËLE 
KALENDER
Zorg dat je inzicht krijgt in  

je persoonlijke financiën.  

Zo leer je waar je te veel aan 

uitgeeft, waar mogelijkheden 

liggen om te bezuinigen en 

wat je kunt sparen. Als je niet 

weet hoe je er financieel voor 

staat, loop je het risico om  

in de problemen te komen. 

Inzicht in je persoonlijke 

financiën biedt houvast,  

structuur en controle. Dit 

geeft een prettig gevoel van 

zelfvertrouwen en rust. Heb  

je je huishoudboekje onder 

controle? Dan leer je langzaam 

maar zeker ook je financiële 

kalender kennen. Welke grote 

uitgaven heb ik afgelopen 

maand moeten doen?  

Welke rekeningen komen  

er komende maand aan? 

Door schade en schande wijs 

geworden weet ik bijvoorbeeld 

nu dat elk jaar in maart de 

rekening voor waterschaps-

belasting komt ter hoogte van 

ongeveer € 275. Doordat dat 

bij mij keurig elke maand in 

Excel staat, mét datum erbij, 

weet ik nu wanneer ik er  

rekening mee moet houden. 

Moeite om niet aan je  
spaargeld te komen? Open een 

rekening bij een andere bank 
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WINNEN
We geven 5 x het boek 
The money issue weg. 
Kans maken? Mail naar 
flair@sanoma.com  
o.v.v. ‘The money issue’. 

Je wordt relatief rijker 
als je beter met  

je geld kunt omgaan 

4 GOUDEN SPAARTIPS
1. Spaar een vast bedrag per maand
Door een vast bedrag te sparen, wen je eraan dat  
er elke maand een bedrag naar je spaarrekening  
wordt overgeschreven. Maak er een automatische 
afschrijving van. Dan kom je het minst in de verleiding 
om het geld toch stiekem voor iets anders te gebruiken. 
2. Zet je spaargeld op een andere bank
Heb je moeite om niet aan je spaargeld te komen? 
Open een spaarrekening bij een andere bank. 
Daardoor kom je minder snel in de verleiding om  
even snel wat geld over te schrijven en toch die  
ene impulsaankoop te doen. 
3. Spaar direct wanneer je salaris is gestort
Waarschijnlijk herken je het wel dat aan het eind van de 
maand je geld op is. Draai het om: zodra je salaris is 
gestort, maak je direct geld over naar je spaarrekening.
4. Verhoog je spaarinleg direct wanneer je  
inkomen stijgt
Wanneer je inkomen stijgt, zet dit bedrag dan direct weg. 
Je bent nog niet gewend aan je nieuwe salaris en door 
direct je spaarbedrag te verhogen, voorkom je dat ook. 

TOOLS
Gelukkig bestaan er veel tools om je administratie bij  
te houden. Op nibud.nl staan veel tips en tricks om  
een goed kasboek bij te houden. Ook alle banken bieden 
digitale huishoudboekjes aan. Op consumentenbond.nl/
budgetteren/digitale-huishoudboekjes vind je een hele 
lijst van mogelijkheden. Ook apps als Het huishoud-
boekje bieden je houvast en structuur.
Je wordt relatief rijker als je beter met je geld kunt 
omgaan en meer met je geld kunt doen. Je kunt  
ook daadwerkelijk rijker worden door je inkomen te  
vergroten. Dat is niet altijd makkelijk (zeker niet in het 
begin), maar als je het slim doet en het structureel  
aanpakt, is dit het begin van jouw kapitaal.
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