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De kracht van geld bij verandering (1 PE FFP punt)

Je geld of je
leven

Robin Heuten, 49 jaar
“Maakt financiën eindelijk leuk!”
Marc Wilhelmus, 51 jaar
“Bewust keuzes maken”
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Je geld of je leven

je Geld of je Leven
Het principe van Life Planning
1. inzicht creëren in wat geld voor je betekent
2. bewustwording van je levenswensen
3. het ontwikkelen van een praktisch levensplan!
Met Life Planning wordt geld een middel - geen doel
- om betekenis te geven aan wat er voor jou toe
doet in werk en leven
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je Geld of je Leven

Wat betekent voor JOU financiële
onafhankelijkheid?
Schrijf maar eens op…

je Geld of je Leven
VRAAG:
1. Wat zijn de belangrijkste uitspraken over geld die je
geleerd hebt uit je jeugd en je leven?
2. Welke rol spelen die NU in je huidige leven?
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je Geld of je Leven
Samen
1. Welke LEUKE herinnering m.b.t. geld (uit je jeugd) heb je?
2. Wat is de laatste keer dat geld je gelukkig maakte en wat was dat
dan?
• Maak tweetallen en vertel jouw top-story (3 minuten)
• Luister aandachtig, zonder te onderbreken
• Omdraaien van de rol

je Geld of je Leven
Samen
1.
2.

Ken je een LASTIGE ervaring (uit je jeugd) met geld en welke?
Wat heeft/had dit voor impact op je?
Dezelfde tweetallen en vertel jouw herinnering (3 minuten)
• Luister aandachtig, zonder te onderbreken
• Geef de verteller terug (2 minuten):
1. welke overtuigingen je herkent
2. wat je voelde bij welke zin, woord …
• Omdraaien van de rol
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je Geld of je Leven

samen
•

hoe was het ?

•

herkenning ?

•

ervaringen ….

je Geld of je Leven
Hoeveel vind jij jezelf waard? in euro’s? €€€
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je Geld of je Leven

€
€
€
€
€
€
€
€

geld maakt (niet) gelukkig
wie voor een dubbeltje …
geen geld niet geteld
sparen doet garen
hij zit op zijn geld
Geld is angst voor tekort
geld baart onrust
geld is de sleutel die op alle
sloten past

€
€
€
€
€
€
€

eieren voor je geld kiezen
geld doet alle deuren open
geld stinkt (niet)
geld regeert de wereld
geld moet rollen
een man zonder geld is een lijk
…..

geld-spreuken - overtuigingen

je Geld of je Leven
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je Geld of je Leven
Gedrag met geld
Ik kan geen geld uitgeven …
Ik geef vaak veel te veel geld uit …
Ik heb geen overzicht …
Ik probeer zoveel mogelijk voordeeltjes te halen …
Ik begrijp niks van geld……
Ik krijg altijd stress van geld….
Ik koop vaak dure kwaliteitsspullen…
Ik interesseer me niet voor geldzaken…
…

je Geld of je Leven
Je geldmindset is het geheel van je geldovertuigingen, je
ervaringen met geld en je geldgedrag…
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je Geld of je Leven
(Geld)
mindset

Keuzes …
Overtuiging/ervaring

Resultaat
Gedrag

Verandering in je leven: Wat vind jij
belangrijk?
Nieuwe
mindset

2. Nieuwe
overtuiging/ervaring

1. Nieuw gewenst resultaat

3. Nieuw gedrag
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je Geld of je Leven
De klant?
Casus: een klant die NU een verandering in zijn
leven heeft: ontslag na re-organisatie.
Hoe belangrijk is het voor jou als financieel
planner om te weten hoe de geldmindset van
een klant is?

je Geld en je Leven
Stelling: In mijn praktijk als financieel planner moet ik een apart gesprek over
de geldmindset hebben met klanten. Anders heeft het maken van een
financieel plan minder zin!
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geld
of
leven

geld
en
leven
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je Geld en je Leven
Het principe van Life Planning
1. inzicht creëren in wat geld voor je betekent,
2. bewustwording van je levenswensen
3. het ontwikkelen van een praktisch levensplan!

je Geld en je Leven: Tijd?
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je Geld en je Leven
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Don't be trapped by dogma — which is living with the results of
other people's thinking.
Don't let the noise of others' opinions
drown out your own inner voice.
And most important, have the courage to follow your heart
and intuition. They somehow already know
what you truly want to become.
Everything else is secondary. Door: Steve Jobs

je Geld en je Leven

Het principe van Life Planning
1. inzicht creëren in wat geld voor je betekent,
2. bewustwording van je levenswensen
3. het ontwikkelen van een praktisch levensplan!
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je Geld en je Leven
Een levensplan???? Hoe we het graag willen en hoe het
vaak gaat!

je Geld en je Leven
Levensplan en financiën
1. Jouw
geldmindset

2.
Levensplan

3. Financieel
plan

4. Financieel
advies
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Het is nu
aan
Jou!

je Geld en je Leven
Wil je meer weten over het vak van life planning of lid worden?
Meld je aan voor de Proeverij op 15 november 2018 a.s, of loop even langs op
de stand.
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