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STAP 1  
JE VERLEDEN BEVAT DE SLEUTEL NAAR JE FINANCIËLE TOEKOMST 

De reden dat je nog niet op weg bent naar financiële onafhankelijkheid heeft waarschijnlijk niets te maken met  financiële  
scholing of met intelligentie. Als je moeite hebt om de acties te ondernemen die financiële zekerheid opbouwen, is het vaak  
een emotionele blokkade die je tegenhoudt. We gaan dit in deze eerste stap diepgaand onderzoeken. 
 

Vrouwelijke sociale identiteit in relatie tot geld 

Je sociale identiteit is hoe jij jezelf ziet en door anderen gezien wordt op basis van je socialisatieprocessen. Socialisatie gaat over hoe 
meisjes vanaf hun geboorte als vanzelfsprekend de kenmerken van de cultuur waain ze opgroeien, overnemen.  

Uit onderzoek van Halifax Annual Pocket Money Survey blijkt het volgende. 

Meisjes ontvangen gemiddeld minder zakgeld dan jongens. Ook mogen zij minder vaak zelf beslissen hoe ze hun zakgeld uitgeven. 
Daar staat tegenover dat meisjes duurdere cadeaus krijgen van hun ouders. De hoeveelheid ‘inkomsten’ is gelijk, maar de 
mogelijkheden om zelf te beslissen over die inkomsten verschilt sterk. (bron: www.halifax.co.uk) 

De manier waarop ouders dus geld geven aan hun dochters zegt iets over de achterliggende waarden die zij nastreven, alhoewel dit 
heel vaak onbewust gaat. Ze staan er pas bij stil, als een buitenstaander ernaar vraagt. 

Hier zitten ook duidelijk cultuurverschillen in verweven. In Nederland wordt kinderen geleerd dat je hun behoeften en bezwaren 
moeten ‘aangeven’.  Want als je niets zegt, kunnen anderen ook geen rekening met je houden.  

Maar in Japan leren kinderen om anderen zo min mogelijk tot last te zijn. Zij leren op jonge leeftijd al dat ze moeten anticiperen op 
wat voor een ander aanstootgevend zou kunnen zijn. Stilzwijgend persoonlijke offers brengen ten behoeve van een ander wordt 
gezien als een vorm van eerzaam gedrag. Kenmerk van de Japanse opvoeding is, dat deze wordt gekenmerkt door wat NÍET wordt 
gezegd. 

Vanuit je vrouwelijke identiteit kunnen er innerlijke conflicten ontstaan in de ‘rollen’ die je ‘speelt’. Je bent vrouw, maar ook dochter, 
moeder, echtgenote, vriendin, directeur van je eigen bedrijf etc. Want je kan het gevoel hebben dat de ene rol botst met de andere rol. 
Als je hier geen oplossing voor zoekt intern bij jezelf, spreken we van een ‘psychologisch conflict’.  

Als je juist wél deze innerlijke tweestrijd oplost is dit een ‘ontwikkelingsconflict’. Want om je succesvol te kunnen ontwikkelen 
moeten wij vrouwen heel vaak allerlei ‘ontwikkelingsconflicten’ oplossen. Ik noem hierbij twee voorbeelden. 

Marcia onderneemt nu een jaar en worstelt. Ze heeft moeite met het vinden van klanten, en ze vind het lastig zichzelf te promoten. 
Als ik doorvraag blijkt dat zij niet echt uitdagende financiële doelen voor zichzelf stelt. Ze onderneemt om wat extra te verdienen om 
leuke dingen te doen, en daarbij wil ze genoeg tijd hebben voor haar gezin met kleine kinderen. Tot nu toe heeft ze alleen nog maar 
geld uitgegeven. Ze worstelt met haar zelfvertrouwen en dat heeft weerslag, ook op haar gezin. 

Joan daarentegen is al meer dan 10 jaar ondernemer en worstelt ook.  Joan  verdient veel meer dan de gemiddelde zelfstandig 
ondernemer, ze heeft heel leuke klanten en een fantastisch netwerk die haar benadert voor geweldige opdrachten. Vaak geniet ze 
van haar leven en de vrijheid om ja of nee te kunnen zeggen tegen een klus, en ze kan dit nog jaren zo volhouden. 

Maar ook bij Joan knaagt er iets van binnen. Het voelt alsof het haar overkomt, dat ze in de ‘sleur’- modus zit en geen grip heeft. Ze 
wil eigenlijk iets creëren, een eigen MERK, een mooi programma met proactieve marketing. Ze voelt dat ze NU haar bedrijf wil gaan 
transformeren maar dat ze op de een of andere manier zichzelf saboteert. 

Marcia en Joan lijken  beiden in een heel andere situatie te zitten, maar als je goed kijkt zie je 2 overeenkomsten: 

1. Beiden hoeven van zichzelf niet écht te veranderen – urgentie ontbreekt -  

Marcia doet het bedrijf ‘erbij’ en lijkt het meer als hobby ernaast te hebben; Joan  verdient al meer dan genoeg en heeft zowel privé 
als in haar bedrijf plezier. Zij hebben heel lang hun diepste verlangens weggedrukt maar ze voelen dat ze niet echt plezier hebben, er 
blijft iets knagen. 

2. Beiden ervaren wél het innerlijk conflict – en dat zit juist de verandering in de weg - 

Marcia  voelt namelijk onbewust dat ze NEE zegt tegen haar jonge kinderen als ze JA zegt tegen haar bedrijf. En Joan  voelt onbewust 
angst dat ze veel van haar vrijheid moet opgeven als ze zelf het heft in handen neemt en een nieuwe uitdaging aangaat. 
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Mmmmm….dit klinkt als een innerlijk conflict, en heel herkenbaar, toch? Okay, en dus…. wat nu?  

Ik las pas een boek van een zeer succesvol zakenvrouw en zij schreef over verandering: ‘Wat je ook doet, als je ECHT wil veranderen  
doe alsof je leven er vanaf hangt’. 

Als Marcia en Joan alles uit hun leven en hun ondernemerschap willen halen, zullen ze volledig in de rol van LEIDER moeten stappen, 
wat hun visie van succes ook is. 

Dus, neem leiderschap, maak een plan dat werkt en kom in actie. Wat heb je hiervoor nodig? 

1. Essentieel is, dat je een duidelijke keuze maakt EN de consequenties van je keuze aanvaardt, in volle overtuiging 

2. De keuze kan alleen JIJ maken, en je krijgt wat je nodig hebt pas dan – als je er VOLLEDIG voor gaat 

3. Bedenk hoe je je innerlijke conflict oplost – vaak is het al voldoende om er op een andere manier naar te kijken 

Want zegt Marcia niet juist JA tegen haar jonge kinderen en haar rolmodel als moeder als ze het heft in handen neemt in haar bedrijf 
en alles op alles zet om die klanten te gaan binnenhalen? 

En gaat Joan niet juist het grootste avontuur van haar leven aan door LEIDERSCHAP te pakken in haar bedrij? En krijgt ze daardoor 
juist meer vrijheid als ze zelf de touwtjes strak in handen heeft. 

Een andere optie is, om een strategie te bedenken die in al je behoeften voorziet door bijvoorbeeld een bepaalde manier van 
marketing te gebruiken die echt bij JOU past. Of een aanbod te doen waarmee je alles uit jezelf haalt. 

Is er een doel wat JIJ al een tijd wil bereiken met je business maar niet lukt? Loop jij al tijden tegen financiële blokkades aan of heb jij 
moeite om geld uit te geven, te investeren of kom je steeds net rond? Stel je het uit om hier echt mee aan de slag te gaan maar kom je 
daardoor niet verder? 

Vertoon je uitstelgedrag terwijl je weet dat het goed zou zijn voor jou en je bedrijf? Dan is de kans groot dat je ergens een innerlijk 
conflict ervaart. Heb jij misschien tegengestelde behoeften die je tegenhouden alles uit jezelf en je bedrijf te halen?  

Ik geef hieronder wat voorbeelden van veelvoorkomende conflicten 

 Ik wil meer verkopen of mijn prijzen verhogen – maar: 

de persoonlijke band met mijn (potentiële) klanten niet in de waagschaal stellen; 
 Ik wil mijn passie volgen – maar:  

Ik ben bang dat ik zo enthousiast wordt dat ik te hard werk of een burn-out krijg; 
 Ik wil gewoon lekker mijn werk doen – maar: 

Ik heb een hekel aan reclame maken en marketing om aan klanten te komen. 

Of heb je een ander conflict wat je (vaak onbewust) tegenhoud om echt financieel succes te realiseren? 

Je ontwikkelt jezelf door je steeds aan te passen aan de actuele situatie. Je leert jezelf dus, om succesvol te zijn binnen de situatie die 
zich op dat moment voordoet. Dit is ook noodzakelijk wil je groeien in je succes. 

Ga daarom eens rustig zitten en onderzoek dit bij jezelf. Heb je een conflict gevonden, schrijf deze dan op en stel jezelf de vraag: 

Hoe kan ik in alle onderliggende behoeften voorzien voor mezelf en mijn dierbaren,  ZONDER concessies te hoeven doen aan mijn 
grote droom? 

Tenslotte – het is essentieel dat je je grootste geldblokkades of innerlijke conflicten aanpakt, voordat je vol overgave aan je aanbod 
en marketing gaat werken. Nóg beter is het om alle aspecten hierbij integraal (= compleet) aan te pakken om overzicht te houden, 
zodat je ook echt stappen gaat zetten. 

 

Hadassah  
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