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Investeer 

WORK

in jezelf
 Hoe je als vrouw krijgt wat je verdient? Keihard werken 

 aan je eigenwaarde. Hoe je dat doet? 
 Zonder concessies investeren in het állerbelangrijkst, namelijk: 

 jezelf. Ondernemer Hanneke van Onna weet er alles van en legt in haar 
 boek The Money Issue uit hoe je je verdiencapaciteit vergroot. 
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WORK

Tony Robbins, een van ’s werelds 
bekendste coaches, spreker en  
schrijver, vertelde dat het meest 
waardevolle advies dat hij ooit 
kreeg kwam van Jim Rohn, een van 
zijn eerste mentors. “Vind een manier 
om meer waarde te geven dan alle 
anderen, en je zal nooit meer zor-
gen hebben. Werk iedere dag har-
der aan jezelf dan aan wat dan 
ook, want als je slimmer, smarter en 
handiger bent dan de rest dan kan 
je van waarde zijn voor anderen.” 
Andere succesvolle mensen zullen 
het zonder twijfel eens zijn met deze 
woorden. Warren Buffet, de 
beroemdste investeerder aller tijden, 
zegt bijvoorbeeld: "The best invest-
ment you can make is in yourself." 
En zo is het, jij bent de belangrijkste 
plek waar je je tijd, energie, moeite 
en geld in kan steken. En toch ben  
jij waarschijnlijk de enige plek die 
geneigd is verwaarloosd te zijn of  
te worden. 

nog een uur inspiratie opdoen, mail bijwerken of 
lezen. Om aan het einde van de dag bewust te gaan 
koken.Voor mij werkt dit heel prettig omdat het dui-
delijkheid en structuur biedt. Ik heb dat nodig.  Ik 
houd mezelf aan de tijdsloten en beloon mezelf  
daarvoor. Meestal verzet ik meer werk dan gepland, 
maar er zijn ook genoeg dagen dat het niet lukt, ik 
niet lekker in m’n vel zit of dat er iets anders tussen-
door  komt. Don’t beat yourself up. Morgen is er 
weer een  dag met 24 nieuwe, verse uren die jij mag 
indelen  naar jouw doelen in dit leven. 

 JE HORIZON VERBREDEN 
Een manier om je horizon te verbreden is reizen. Rei-
zen verlegt je grenzen en vergroot je bewustzijn. Leg 
zoveel mogelijk tijd en geld opzij om te reizen. In 
plaats van geld uit te geven aan spul-
len, die kapotgaan of verslijten, spaar 
het om herinneringen te maken die voor 
altijd bij je blijven. Reizen haalt je ook 
uit het dagelijks leven en brengt je in 
contact met nieuwe culturen, gebruiken 
en talen. Het ontmoeten van nieuwe 
mensen en het horen van hun verhalen 
zullen je helpen om je perspectief op 
de wereld en het leven te verbreden. Ook het perspec-
tief op jouw wereld en jouw leven. Zo kun je reizen 
gaan zien als investering en niet als een uitgave. Je 
hoeft niet ver te reizen om de wereld te kunnen zien, 
dat is een misverstand. Social media doen ons gelo-
ven dat reizen hetzelfde is als tropische oorden en  
exotische bestemmingen. Maar  reizen is ook met je 
kinderen naar de boerderij of een nachtje weg naar 
een andere stad. Het gaat erom dat je investeert in het 
verbreden van je horizon en het opdoen van inspiratie 
en nieuwe energie.  

 KIES DE JUISTE VRIENDEN 
Ze zeggen dat jij een gemiddelde bent van de vijf 
mensen die het dichtst bij je staan. Hoewel het meten 
van het effect van je vrienden op jou geen weten-
schap is, het type vriend(in) dat je kiest om mee om 
te gaan heeft mega impact op hoe jij je ontwikkelt 
als mens. Wat dan ook je doel is in het leven, of het 
nu rijk worden is, gelukkig, groots, positief, meer pro-
ductief of liefdevol, zoek en vind mensen die jouw 
passie delen en ook investeren in hun eigen leven. En 
aan de andere kant van dit spectrum, als je veel tijd 
spendeert met mensen van wie de persoonlijkheid en 

THE 
MONEY 
ISSUE  
Ondernemer  
Hanneke van 
Onna helpt 
bedrijven en  par-
ticulieren met het 
onderwerp dat 
haar leven lange 
tijd heeft 
beheerst: GELD. 
Door het lezen 
van honderden 
zelfhulpboeken 
(ja echt!), het  vol-
gen van  master-
classes, 
jarenlange erva-
ring in het 
bedrijfsleven én 
persoonlijke 
harde lessen on 
the way, werd ze 
een expert.  
In haar boek 
The Money Issue 
neemt ze de lezer 
mee op haar 
hobbelige reis 
naar financiële 
vrijheid en laat ze 
vrouwen aan de 
hand van tests,  
to do’s en lijstjes 
een stappenplan 
doorlopen om 
óók deze status 
te kunnen krijgen.

Door je talenten, je vaardigheden, je capaciteiten, je 
netwerk, je kennis en je gezondheid te vergroten,  
investeer je in iets dat niemand je kan afpakken, iets 
wat je altijd bij je zal hebben. Markten en fondsen 
kunnen instorten, spullen kunnen gestolen worden, hui-
zen kunnen afbranden, maar alles wat in jou huist is 
van geweldige waarde. Juist omdat je het altijd bij je 
hebt en niemand het van je af kan nemen. Jouw talen-
ten, kennis, capaciteiten, vaardigheden zijn jouw cur-
rency, en kunnen bij investeren alleen maar groter 
worden. Investeren in jezelf levert ál-tijd waarde op. 
Zelf-investering is het altijd waard. Je zou altijd tijd 
moeten vrijmaken om te investeren in jezelf want je 
toekomst hangt ervan af.  

Hoe kan je investeren in jezelf? 
 MANAGE JE TIJD 
Tijd is het meest waardevolle (naast jezelf dan) wat 
je hebt, en wat je vrij is gegeven. Hoe je met tijd 
omgaat verschilt per persoon. Er is geen mens op 
deze aarde die de 24 uur op een dag hetzelfde 
besteedt als jij. Het effectief omgaan met je tijd is de 
meest efficiënte manier om in jezelf te investeren En 
als je weet hoe je dat moet doen, dan is het ook de 
meest makkelijke en fijne manier. Probeer eens op te 
schrijven wat je  gedurende de dag doet, en kijk in 
de avond naar je tijdlijstje. Het zal je verbazen hoe-
veel tijd je besteedt aan gedachteloos scrollen door 
je Facebook en Instagram-tijdlijn, aan Netflixen, tv-
kijken, in bed liggen of dag-dromen op de bank. Als 
je inzicht en besef krijgt in je dagbesteding, kun je 
beter tijd inruimen voor de dingen die je het belang-
rijkst vindt in je leven. Dat betekent niet dat je niet 
meer mag Netflixen of je socials mag screenen, 
maar dat je bewuster omgaat met de 24 uur die je 
gegeven is op een dag. Ik plan bijvoorbeeld blok-
ken in mijn agenda. Op de dagen dat ik thuiswerk 
(en dit zijn de meest gevaarlijke dagen als je het 
hebt over doelloos digitaal ronddolen), plan ik een 
uurtje in bad, opmaken, ontbijt, wasje draaien en 
andere huishoudelijke to-do dingen om vanaf 9 uur 
te beginnen aan mijn werk. Mijn meest effectieve 
uren zijn in de ochtend. Dus tot 12 uur werk ik door. 
Om dan een uurtje te lunchen. Na de lunch weer 
een blok werken, en daarna, in de middag, mag ik 
iets voor mezelf doen. Een wandeling maken, theetje 
in de zon, naar de kapper gaan, een boodschapje 
doen, koffiedrinken met een vriendin. Daarna pak ik 

levensvisie ver indruisen tegen 
jouw doel, verminder dan bewust 
en vriendelijk de tijd die je 
besteedt met en aan hen. 

 LEER IETS NIEUWS  
Investeren in jezelf is ook leren. Ver-
beter dat wat je al kan of leer iets 
wat helemaal nieuw voor je is, 

maar wat je altijd al 
hebt willen doen. 
Cursussen, work-
shops of trainingen 
leren je nieuwe din-
gen, helpen je om 
aan een promotie te 
komen in je huidige 
baan, of beter zicht 

te krijgen op een nieuwe carrière. 
Het leren van nieuwe dingen ver-
breedt je horizon en vergroot je 
zelf- vertrouwen. Je kunt in een 
klasje gaan in de buurt, online trai-
ningen bijwonen, lezingen bezoe-
ken, kijken naar TED Talks op 
YouTube, etc.  
Wat me opvalt is dat wij mensen 
makkelijker en eerder geld uitgeven 
aan nieuwe schoenen voor 300 
euro dan aan een training van het-
zelfde bedrag. Ik geef bijvoor-
beeld trainingen aan ondernemers: 
‘Hoe haal je meer business uit 
Instagram’. De training kost 295 
euro voor een hele dag. Naast dat 
je de fijne kneepjes van  Instagram 
leert, kun je ook meer gaan verdie-
nen met je bedrijf. Deze dag levert 
je dus veel meer op dan de investe-
ring van 295 euro. Er is heel veel 
interesse in de training, toch haken 
de meeste mensen af als ze het 

ALS JE AAN  
SUCCESVOLLE MENSEN 

VRAAGT WAT HET  
BESTE ADVIES IS OM  

JE LEVEN TEN GOEDE  
TE VERANDEREN,  

DAN ZEGGEN NEGEN 
VAN DE TIEN MENSEN: 
“INVESTEER IN JEZELF.”  

Alles wat
 in  jou huist

is van 
geweldige 

waarde
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voor jezelf veilig te stellen is om te beslissen waar je 
naartoe wil, waar je wil zijn in de toekomst. Dan kun 
je terugrekenen naar kleinere doelstellingen per jaar, 
per maand of zelfs per week. Kleine doelen die alle-
maal optellen naar dat ene doel dat je voor ogen 
hebt. Aan het begin van de week schrijf je je doelstel-
lingen op voor die week, om je op het juiste pad te 
houden en in de juiste richting. Het kunnen gelddoel-
stellingen zijn,  huishoudelijke doelstellingen, persoon-
lijke groeidoel- stellingen, fysieke of mentale 
doelstellingen. Als je dit elke week doet dan heeft dit 
veel meer effect dan één keer per jaar met oud en 
nieuw je jaardoelen te bedenken; regelmatig tijd 
maken om te gaan zitten en doelen op te stellen helpt 
je met het maken van keuzes, je focus helder te krijgen 
en duidelijkheid te hebben in hoe je tijd, aandacht en 
geld besteedt. 

 EEN MENTOR 
Iemand vinden die jou wil helpen lijkt misschien kans-
loos en is heel spannend. Want vragen om hulp is 
moeilijk, weten we al. Maar als je je toekomst serieus 
neemt en echt wil investeren in jezelf dan is het vinden 
van een mentor (of een coach) noodzakelijk. Zoek 
naar iemand die al een tijd werkt in het veld van jouw 
interesse en je doelen en vraag of ze met je willen lun-
chen of even een uurtje  willen sparren. Het zal je ver-
bazen hoeveel experts op jouw gebied met liefde 
willen praten over wat jullie bindt, jullie gezamenlijke 
passie. Mensen voelen zich vereerd om te praten met 
iemand die intelligent is en oprecht geïnteresseerd in 
wat ze doen en hoe ze zo ver zijn gekomen. Van een 
mentor kan je leren en de fouten omzeilen die zij al 
voor je gemaakt hebben. Ik, als business en money 
coach, zal een oprechte vraag om even te sparren 
nooit uit de weg gaan. Ook voor mij als mentor levert 
zo’n gesprek altijd iets goeds op. Al is het maar dat 
het me een goed gevoel geeft om te helpen. 

 EEN COACH 
Vanaf het moment van mijn scheiding, zo’n acht jaar 
geleden, heb ik altijd wel een soort coach in m’n leven 
gehad. Eerst een psycholoog via de huisarts, daarna 
een therapeut via m’n werk, maar toen ook dat niet 
klikte,  ben ik zelf op zoek gegaan. Er zijn natuurlijk 
heel veel verschillende soorten coaches: voor je 
fysieke welzijn,  mentale welzijn, voor persoonlijke 
groei, voor budgetondersteuning, voor je werk of je 
bedrijf. Daarom is het goed jezelf de vraag te stellen: 

"Wat heb ik nu nodig?" Heb ik 
iemand nodig om bij uit te huilen, 
om mijn verhaal te kunnen doen  
zonder goedbedoeld advies waar 
je niet op zit te wachten, of iemand 
die me de juiste richting wijst, of 
juist een schop onder m’n reet geeft 
of een wake up call, iemand die 
advies geeft of juist een nauwgezet 
stappenplan voor me uitstippelt 
richting m’n doelen? Waar voel je 
je prettig bij? Iemand in de buurt of 
juist met wat persoonlijke en fysieke 
afstand? Een man of een vrouw? 
Maar ook al weet je precies wat je 
zoekt en heb je deze persoon op 
papier (op je scherm) gevonden, 
dan nog moet er van beide kanten 
een klik zijn. Dat lijkt zoeken naar 
een speld in een hooiberg. En dat 
is het ook. Weet dan dat de zoek-
tocht naar de  perfecte coach en 
de ervaringen die je daarbij 
opdoet misschien wel het coach-
traject zelf zijn. Je leert zoveel over 
jezelf, de dingen die je tegenstaan 
of juist aanspreken, hoe je graag 
aangesproken wil worden en wat 
voor impact je zelf hebt op  men-
sen. Laat je dus niet ontmoedigen 
als je de juiste sparringpartner, uit-
huil-zuil of goalgetter nog niet hebt 
gevonden om je te helpen. Wees 
je ervan bewust dat je op zoek 
bent naar iemand die je gaat hel-
pen, en dat gegeven is een 
applaus waard. De perfecte match 
zal zich dan snel aandienen.

MEER LEZEN OVER GELD EN 
EIGENWAARDE? THE MONEY ISSUE 
IS NU TE KOOP VIA O.A. BOL.COM

Het is goed 
jezelf de 
vraag te 

stelllen: 'Wat 
heb ik nu 
nodig?'

bedrag horen. “Het is voor mij nu 
te duur” of “Ik kan het niet betalen” 
hoor ik vaak. Terwijl deze mensen 
net zo makkelijk wel geld uitgeven 
aan een nieuwe laptop of de 
nieuwste dagcrème. Wanneer je 
echt wil investeren in jezelf dan 
investeer je in educatie, en niet in 
spullen. 

 LEES BOEKEN 
Succesvolle mensen lezen. Bill 
Gates, Warren Buffet  en Charlie 
Munger, drie van de rijkste mensen 
van de wereld, lezen ieder een 
paar uur per dag. Als je lezen tot 
gewoonte maakt, verandert je brein 
op wonderbaarlijke manieren: het 
stimuleert je fantasie, geeft je toe-
gang tot de grootste 
denkers en schrij-
vers uit de geschie-
denis, scherpt je 
kritische denkvermo-
gen en helpt je aan 
nieuwe ideeën. 
Lezen is heel goed-
koop – of zelfs gra-
tis bij de bibliotheek 
– en is supertoegan-
kelijk geworden door de komst van 
e-readers en andere vormen van 
digitaal lezen. Wat het je wel kost 
is tijd. Ik vertelde je net dat tijd juist 
het grootste goed is en meestal 
schaars in onze levens. Maar hiep 
hiep hoera, er is audio tegenwoor-
dig! Ik luister Storytell in de auto en 
tijdens het doen van de was of het 
koken. Achterin dit boek vind je een 
lijst van boeken die mij hebben 
geïnspireerd.  

 ZORG VOOR JE LIJF  
Goed zorgen voor je lichaam is superbelangrijk. Je 
krijgt in dit leven maar één lijf en dat zegt al genoeg! 
Take Care of it, met de grote C. Je zou tijd moeten vrij-
maken om regelmatig in beweging te komen voor een 
gezond lijf in een gezond lichaam. Regel-matig spor-
ten helpt ziektes te voo-rkomen, je gemoed te boosten, 
je energie te vergroten en beter te slapen. Net zo 
belangrijk als bewegen om een gezond lichaam het 
houden is je voeding. Plan van tevoren wat en wan-
neer je gaat eten op een dag. Dat helpt je om onge-
zonde keuzes te maken (“Oh, ik heb nu honger, dus ik 
neem maar een  Snicker uit de machine”). Gezondere 
keuzes maken en opletten wat je in je lichaam stopt 
zal je op lange  termijn helpen. Je voelt je dan niet 
alleen beter, je ziet er beter uit en het vergroot de kan-
sen om langer, gelukkiger en voller te leven. 

 VERGROOT JE NETWERK  
Als je denkt aan netwerken, kan dat onplezierige beel-
den opleveren van cliché posters met motivational 
quotes erop en mannen in pak  zippend aan hun bier-
tje terwijl ze chitchatten over ‘de business’. Netwerken 
kan ook anders dan praten over het weer met mensen 
van wie je de naam meteen al bent vergeten. Netwer-
ken gaat over zorgen voor andere mensen, investeren 

in hun levens en andere mensen helpen 
de beste versie van zichzelf te worden. 
Zij zullen omgedraaid hetzelfde voor jou 
doen. Het hoeft niet per se tijdverslin-
dend te zijn om te netwerken. Je kunt je 
aansluiten bij een netwerkclub die bij je 
past, bij jou in de buurt, en aansluit bij 
jouw interesses. Je kunt een koffieaf-
spraak maken  binnen je zakelijke net-
werk, dus niet een vriendin of vriend. 
Maar iemand waarmee je in contact 

bent gekomen via Instagram, Facebook. LinkedIn of 
via via. Zo heb ik in de loop der jaren een hele verza-
meling aan zakelijke contacten opgedaan waarmee ik 
eens in de zoveel tijd even  bijpraat. We helpen 
elkaar daar waar we kunnen en  blijven elkaar volgen 
op ons pad. Fenny, Ylonka, Anne, Ellen, Evelien en 
Robert bijvoorbeeld. Na verloop van tijd heb je een 
hele squad om je heen verzameld die je graag verder 
helpt en die jou weer bellen voor advies. 

 STEL DOELEN OP 
Een belangrijk iets om te doen om een betere toekomst 

VERDIEN 
WAT JE 

VERDIENT 
Shocking: 52% van 

de Nederlandse 
vrouwen kan niet 

financieel op  
eigen benen  

staan. Money- en 
 ervaringsdeskun-

dige Hanneke van 
Onna was een  
van hen. Tot ze  

na een faillissement 
en een scheiding 
het roer helemaal 

omgooide.  
Haar boek The 

Money Issue gaat 
over geld, maar 

eigenlijk ook hele-
maal niet. Het gaat 
vooral over eigen-

waarde, want  
dát bepaalt je  

verdiencapaciteit.  
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Check ook: 
hannekevanonna.nl


