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STAP 7  
WEES VERANTWOORDELIJK VOOR DEGENEN VAN WIE JE HOUD 

Verantwoordelijk zijn voor degenen van wie je houdt is een van de belangrijkste stappen in de richting van echte financiële 
onafhankelijkheid. Waarom? Want als je niet alles goed regelt om je dierbaren te beschermen, zul je je nooit vrij voelen van  
zorgen of stress over de toekomst. In deze les neem ik je mee door alles wat je nodig hebt om dit te bereiken. 
 
Wij vrouwen hebben over het algemeen een veel sterker verantwoordelijkheidsgevoel dan mannen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel 
ten opzichte van onze partner of gezin is gebaseerd op zowel ons eigen gevoel om te willen ‘zorgen’ voor anderen als op het gezin 
van herkomst.  
 
Hoger opgeleide en jongere vrouwen geven nog vaker aan dat het eigen verantwoordelijkheidsgevoel groter is dan van hun partner 
(ca. 45%). Dit is toch een Interessant gegeven hé? Ook de millenials voelen zich verantwoordelijk voor de eigen carrière maar toch  
ook nog vaak voor de meeste zorgtaken in huis. Het is daarom voor vrouwen belangrijk om de reis naar financiële onafhankelijkheid 
tot stand te brengen. En zeker als je ondernemer bent zal je een volledige mindset change moeten ondergaan als je nog niet zover 
bent. 
 
Het leven is simpelweg te kort om je in een situatie te bevinden waar je niet in wilt zijn. Het wordt dus hoog tijd om voor jezelf te 
kiezen op financieel gebied. Zodat je goed voor jezelf en je dierbaren zorgt en niet continu bezig hoeft te zijn met de ‘eindjes aan 
elkaar knopen’. 
 
Waarom wil je als vrouw een financieel vrije ondernemer zijn? Om verschillende redenen. Allereerst vanwege het veeleisende 
verwachtingspatroon dat wij vrouwen van onszelf hebben.  
 
Een glansrijke carrière hebben, een geweldige moeder zijn, een aantrekkelijke geliefde met het liefst een prachtig lijf dankzij het 
beoefenen van diverse sporten.  
 
Daarnaast een rijk gevuld sociaal leven met veel vrienden én het liefst ook nog reizen door alle continenten van de wereld. Dit klinkt 
allemaal geweldig, maar is simpelweg onhaalbaar. Wel kan je met het creëren van meer financiële vrijheid je richten op dat wat je 
écht belangrijk vindt. 
 
Mijn grootste passie en doel is financiële vrijheid creëren voor iedere vrouwelijke ondernemer. Een onafhankelijk bestaan leiden in 
de toekomst, waarbij werken is, het leven en delen van je missie. Een platform opzetten voor vrouwen zoals ik, met wie ik mijn reis 
naar financiële vrijheid zou delen zodat ook zij dit kunnen bereiken - dat leek me fantastisch en dat heb ik gedaan! Dit is mijn passie 
en mijn missie – en deze passie zal mij mijn hele leven blijven bezighouden.  
 
Steeds meer vrouwen studeren door en hebben een hoge opleiding. Tegenwoordig zijn steeds meer artsen in ziekenhuizen vrouw. 
Ook bij de financiële planners is meer dan de helft van de afgestudeerden vrouw. Al op de middelbare school doen meisjes het nu 
beter dan jongens.  
 
Op dit moment zijn er voldoende vrouwelijke ondernemers die juist heel goed met geld omgaan. Deze willen ook goed geïnformeerd 
te worden over het opbouwen van financieel vermogen omdat zij weten dat het opbouwen hiervan, erg belangrijk is.  
 

Timing is een belangrijke factor als het aankomt op geld. Bij een geld mindset is het noodzakelijk om bewust te zijn over de factor 
timing. Hieronder geef ik je een paar voorbeelden van hoe de juiste timing jouw keuzes omtrent geld uitgeven beïnvloed. Als je dit 
begrijpt, zal je ook zien hoe je daar de voordelen van kan plukken. 

NIEUW!  
Bij dit simpele woord worden onze hersenen wakker. Iets wat nieuw is, is per definitie interessant. Dat is bij producten zo, maar 
denk aan een nieuw restaurant met een nieuw concept, nieuwe vakantiebestemmingen of een nieuwe schoonheidssalon. In het 
bedrijfsleven spelen ondernemingen hier graag op in. Ze lanceren nieuwe edities en nieuwe productlijnen puur om maar het woord 
‘nieuw’ te kunnen gebruiken.  
Iedere vrouw die er graag vroeg bij is of een trendzetter wilt zijn, is kwetsbaar voor deze verkooptechniek (denk aan de nieuwste 
iPhone elke keer opnieuw). 

EEN ANDERE SUCCESVOLLE SALES STAP IS: 

LIMITED EDITION! 
 Ja, ook dit is een echte prijsknaller waar bedrijven mega marges mee pakken. Dit is een verkooptechniek die NIEUW en SALES 
combineert. Dit is een tijdelijke actie waarbij jij als echte pionier (en volgzame fan) een echte Limited Edition kan kopen. Heel simpel 
gezegd kan je wel stellen dat je het maximale uit geld haalt door timing in jouw voordeel te laten werken.  
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TIMING betekent in principe niets meer dan je emoties voelen en afwegen wat je wil. Vrouwelijke ondernemers met zelfdiscipline 
zowel financieel als in continuïteit, worden hiervoor dan ook rijkelijk beloond. Stel je eens voor dat je altijd 10 tot 40% kan besparen 
op alles wat je impulsief of vanuit emotie koopt omdat je zelfdiscipline hebt en je aan een juiste timing houd. Hoeveel geld houd je 
dan over en zou je kunnen gebruiken om andere vrouwen te helpen?  
 
Ik zou zeggen: F*CK alle trends en houd je emoties over geld op een hoog energieniveau. Lekker boeiend dat je er niet bij hoort als je 
niet de nieuwste technologieën en gadgets in je bezit hebt.  
 
Vrijwel altijd zijn de momenten waarop we het meeste geld uitgeven, de momenten waarop we (heel) emotioneel zijn. Dit kan zijn 
wanneer je enorm blij bent (vakanties), of wanneer je energielevel laag is (iets kopen om jezelf ‘blij’ te maken) wat meestel een korte 
‘rush’ van blijdschap geeft. Hoe dan ook, je hiervan bewust zijn is al het halve werk. 

In deze les heb ik een aantal fundamentele zaken met je gedeeld als de eerste aanzet en als stof tot nadenken voor jou. Hierdoor kan 
dit een stap is naar meer bewustzijn over hoe je nadenkt over geld. Hoe je geld ervaart en hoe je er tegenaan kijkt. Voor iedereen is 
haar mindset over geld verschillend. De een is niet beter dan de ander.  

Ik weet dat geld slechts een middel is voor belangrijker zaken zoals meer vrijheid voor jou en je dierbaren, meer onafhankelijkheid 
en zelfbeslissingsrecht, meer kunnen delen en meer vrouwen helpen om financieel vrij en gelukkig te worden. Maar ook als je 
gewoon heel rijk wilt worden, wat een mooi doel is, is een positieve geld mindset een absolute must. Alles gaat over jouw mindset. 
 
Resultaat vloeit voort uit actie - en actie vloeit voort uit gedachten. Mindset is de overkoepeling van jouw gedachten. Waar jij aan 
denkt, daar richt je je volle focus op.  
 
En juist daarom begint het allemaal bij datgene wat je wilt bereiken. Wat is jouw levensmissie op deze aarde? Wat is jouw 
bestaansreden? Wat heb jij te geven – wat is jouw GAVE - en hoe kan jouw eigen zelf bepaalde geld mindset bijdragen aan dit doel? 
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