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Voorwoord  

 
Dit boek heeft een simpel doel. De ‘of’ uit de titel 

halen. Ik hoop je met dit boek te inspireren je leven 

goed te combineren met je geld. In onze maatschappij 

horen die twee nu eenmaal bij elkaar en hoe beter je 

deze combineert hoe fijner het is. 

Als je het leven makkelijker maakt voor jezelf, als je 

beter om kunt gaan met keuzes en beslissingen of als 

je het leven nu en in de toekomst goed kunt leven 

word je gelukkiger. Wil je hier meer over weten? Lees 

dan de hoofdstukken met een (L) achter de titel. 

Als je een beter pensioen wilt, als je wel succesvol wilt 

beleggen of als je beter met geld wilt omgaan dan lees 

je de hoofdstukken met een (G) achter de titel. 

De volgorde van de hoofdstukken is willekeurig, dus 

begin gewoon ergens! 

Ik word vaak gevraagd te spreken over gedrag, 

nieuwe gewoontes en het bereiken van (financiële) 

doelen.   

Uiteraard kom ik graag eens spreken voor je klanten 

of collega’s. www.michielvanvugt.com  

  

http://www.michielvanvugt.com/
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Je Geld en of Je Leven 
 
“Je geld of je leven!” Deze uitspraak herinner ik me uit 
kinderboeken over cowboys en ridders die ik vroeger 
las. Natuurlijk is in die situatie de keuze makkelijk, 
maar hoe is het in het echte leven? Moet je kiezen 
tussen je geld of je leven?  
 
Mijn stellige mening is dat ze uitstekend samengaan. 
Sterker nog als je op een slimme manier je geld inzet 
wordt je leven beter. Want ondanks dat onze 
maatschappij ingericht is op geld is het slechts een 
middel om je leven leuk te maken.  
 

Vrijheid: Weten wat je wilt en 
de middelen hebben dat te 

doen. 
 
In Nederland hebben we het gemiddeld genomen heel 
erg goed. We hebben goede scholing, uitstekende 
zorg, een sterk pensioenstelsel (ja echt!). We wonen 
in stevige huizen, hebben veilig voedsel en drinkwater 
en hebben de vrijheid om te doen wat we willen (tot 
op zekere hoogte). Dit is vanzelfsprekend voor ons, 
maar zodra je de krant openslaat of het nieuws kijkt 
of luistert merk je dat dit een bevoorrechte positie is. 
We hebben een hoge mate van vrijheid. Voor mij is 
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vrijheid het volgende: Weten wat je wilt en de 
middelen hebben dat te doen.  
 
Toch merk ik dat veel mensen niet direct weten wat 
geld voor hen betekent en hoe ze het leven gaan 
leiden. Daar gaat dit boek verder over. Je leest over 
geld en het maken van keuzes. Een aantal gasten van 
mijn podcast ‘Je geld en of Je Leven’ praat over 
belangrijke levenslessen. Deze lessen of inzichten lees 
je ook terug in dit boek. Je hoort ze ook door je te 
abonneren op mijn podcast. Kijk daarvoor op 
www.michielvanvugt.com of via Apple, Spotify of 
Google.  
 
Onze opvoeding 
 
Hoe komt het toch dat dit boek nodig is (wat mij 
betreft)? Dit heeft mijns inziens alles te maken met 
het feit dat onze Nederlandse opvoeding een stuk 
beter kan. Wat gaat er mis tijdens de Nederlandse 
opvoeding? Wat zijn de gevolgen daarvan?   
 
Geen paniek! Want de opvoeding in Nederland is 
natuurlijk helemaal niet slecht. We hebben de 
gelukkigste kinderen op de wereld. Dit komt voor een 
groot deel door onze vrije manier van opvoeden, het 
overleggen met de kinderen en dat we niet continue 
alles controleren wat ze doen. 
  
Toch ben ik van mening dat we iets kunnen leren van 
andere landen als het gaat om het grootbrengen van 

http://www.michielvanvugt.com/
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ons als volk. We hebben iets nagelaten dat gaat 
zorgen voor een enorm probleem de komende 
decennia. We (Ik, jij, de overheid, de bedrijven, maar 
vooral ik en jij) doen veel te makkelijk over geld en 
met name de impact ervan. We weten te weinig over 
geldzaken en worden er niet in opgevoed. Niet door 
thuis (we praten niet over geld) en niet op school. 
  
Probleemkinderen 
Doordat we te weinig bezig zijn met hoe geld werkt, 
glijden we langzaam af van modelkind naar 
probleemkind. We kennen de geldnormen en 
waarden niet meer en overzien de gevolgen van onze 
daden niet. Dus doen we niets voor ons pensioen, 
toekomstige zorgkosten of een tijdelijke 
werkonderbreking (eventueel gedwongen). Het 
probleem dat dan ontstaat is nu nog niet zichtbaar. 
Het openbaart zich in de toekomst.  
 
Recent onderzoek toont aan dat 37% van onze 
landgenoten nog steeds denkt dat de overheid wel 
zorgt voor een goede en fijne oude dag. Ruim twee 
derde van de mensen doet helemaal niets aan zijn of 
haar pensioen. Gelukkig denkt bijna de helft (46%) 
van de huidige opvoeders wel na over de studie van 
hun kroost en heeft daarvoor een speciaal potje.  
  
Als je deze cijfers ziet, ben je mogelijk niet onder de 
indruk. Maar zie het eens anders. Neem een 
voetbalteam dat 1-4-3-3 (1 keeper, 4 verdedigers, 3 
middenvelders en 3 aanvallers) speelt. Dan heeft 
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alleen de verdediging zijn zaken redelijk op orde. De 
zes andere spelers hopen maar dat de verdediging 
zijn werk goed doet en ook nog de wedstrijd voor ze 
wint. Want de rest staat in het veld, maar doet niet 
actief mee. Tamelijk bizar als je het zo leest, toch? 
  
Wat moet anders? 
Een aantal mensen dat dit leest is verloren. Ze zijn te 
oud om nog iets te regelen (sorry) of ze weigeren 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze laatste 
zijn de mensen die straks klagen over uitgeklede zorg, 
de mensen die na hun pensioen ineens niet meer op 
vakantie kunnen en de mensen die bij een tegenvaller 
geld moeten lenen. 
  

Je leeft maar een keer en 
maak er het beste van! 

 
Gelukkig is er een grotere groep die zich zorgen 
maakt (48%) blijkt uit het eerdere onderzoek. Als jij 
tot deze groep behoort (en je leest dit boek niet voor 
niets) dan heb je al een belangrijke stap gezet. Je bent 
bewust geworden dat je iets moet doen. Je hebt 
misschien zorgen over later en je bent zelf bereid iets 
te doen.  
 
Dit is een eerste en belangrijke stap. Laat je 
informeren over saaie zaken als pensioen, zorg, studie 
kinderen en maak een plan. Laat je ‘opvoeden’ over je 
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financiële toekomst. Leer over beleggen, 
levensverwachting, veranderde zorg, 
hypotheekrenteaftrek enzovoort. 
  
Maar daar stopt het niet, want ik vind dat jij dan ook 
de verantwoordelijkheid kunt nemen om anderen 
bewust te maken. Want hoe meer mensen mee dingen 
goed doen, hoe makkelijker we de wedstrijd winnen. 
Help met het heropvoeden van mensen om je heen. 
Des te bewuster we zijn over ons geld des te beter 
worden de keuzes die we maken.  
  
Perspectief 
Graag plaats ik dit alles nog even in perspectief. 
Allereerst Nederland versus De Wereld. We hebben 
het natuurlijk fantastisch goed. We zijn in staat goede 
zorg te regelen, pensioen op orde te brengen en onze 
kinderen te laten studeren in vrijheid. We mogen 
zeggen wat we willen en doen wat we willen. 
Hierdoor kunnen we ook nadenken over hoe ons 
leven het beste kan zijn. 
  
Tegelijkertijd vind ik ook dat we deze positie moeten 
gebruiken om er het beste van te maken. De kansen 
die we hebben op een fantastisch leven moeten we 
niet vergooien. Je leeft maar een keer en maak er het 
beste van!  
 



13 
 

Waarom nadenken over geld? 
 
Waarom is geld belangrijk? Wat kan geld je brengen? 
Na dit hoofdstuk zijn deze vragen beantwoord. 
 
Zoals je eerder las veranderen de tijden. De jongste 
generatie in Nederland is de eerste generatie sinds 
tijden die het minder heeft dan zijn of haar ouders. 
Het is dus slim en verstandig om na te denken over je 
geldkeuzes. En niet omdat je maar ontzettend veel 
geld moet verzamelen, maar omdat je het nodig gaat 
hebben. 
 
Ik leg het je graag uit met een metafoor. Stel je een 
meetlint voor dat 80 tot 85 centimeter lang is. 
Gewoon zo'n ding dat je kunt oprollen met een knopje 
of een los lint. Het maakt niet uit. Dit meetlint gaat je 
leven veranderen.  
  
Dit eenvoudige, eeuwenoude hulpmiddel staat voor 
meer dan de afstand tussen twee punten. Het staat 
wat mij betreft ook symbool voor je leven tot zover.  
 
In mijn dagelijks leven heb ik vaak de eer grote 
groepen te mogen toespreken over geld, gedrag en 
het leven. Mijn opdrachtgevers vragen me regelmatig 
om interactief de groep te vermaken, maar toch ook 
een boodschap over te brengen. 
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Een van de belangrijke zaken die ik mag aanhalen 
gedurende mijn presentatie is de toekomst van de 
toehoorder. In dit geval ben jij niet de toehoorder, 
maar de lezer. En ook jou wil ik graag laten nadenken 
over je toekomst. 
  
Ik waarschuw je vast. Het kan best confronterend 
worden. Misschien zelfs onaangenaam. Het is dus 
geen schande als je niet verder wilt lezen, maar lees je 
wel verder dan kan je leven wel een andere wending 
krijgen (moet niet, mag wel). 
  
Beantwoord voor jezelf de volgende paar vragen: 

• Hoe beoordeel je je leven vandaag de dag 
(schaal 1-10). 

• Waarom geef je dit cijfer? 
• Wat is nodig om een half punt tot een punt 

extra te geven? 

Stel dat je leven geen 10 is (zoals overigens bij het 
merendeel van alle mensen) en je hebt ruimte voor 
verbetering. Wat kan een verschil maken? 
 
De reacties die ik hoor: 
 

• "Meer tijd met de kinderen" 
• "Een andere baan waar ik wel mijn ei in kwijt 

kan" 
• "Minder het leven leiden dat anderen van me 

verwachten" 
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• "Vaker doen wat ik zelf wil" 
• "Een mooie reis maken" 

  
Herkenbaar? Niet voor niets zie je deze reacties ook 
terug bij mensen die op hun sterfbed liggen. 
Terugkijkend wordt vaak gezegd: "Had ik maar...". 
  
De vraag die misschien nog belangrijker is; Wat houdt 
je tegen die dingen te doen? 
  
Vaak is het antwoord op de vraag;  
 

• “Dat komt nog wel.”  
• “Nu heb ik het druk met...,”  
• “Nu even geen tijd want....”,  
• “Ik vind het belangrijk, maar ik heb nu geen 

energie omdat...' 
 
Deze reacties zijn menselijk en tegelijk ontzettend 
zonde. Want wie zegt dat het nog wel komt? En 
hoelang heb je daar de tijd eigenlijk nog voor? 
  
Terug naar het meetlint. Zoek nu eens een meetlint en 
rol het uit tot 81,5 cm. Hoe oud ben je nu? Zoek dat 
getal op het lint en pak met twee vingers dat getal en 
met twee andere vingers de 81,5.  
 
Hoelang is het deel dat bungelt? Hoeveel jaren liggen 
nu dus al achter je? Realiseer je dat deze tijd niet 
meer terugkomt. Klaar! Hopelijk waren het prachtige 
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jaren waar je veel geleerd hebt, mooie momenten 
hebt gekend en prettig op terugkijkt. Maar.... 
  
Hoeveel cm heb je nog voor je? Hoeveel centimeters 
zitten tussen je vingers? Dit is de rest van je 
levensverwachting. Valt het mee of tegen?  
In de tijd die je over hebt, kun je er het beste van 
maken. Daarin doe je de dingen die je graag wilt. Tijd 
doorbrengen met mensen die je leuk vindt, die 
bijzondere plekken bezoeken, jouw wereld 
veranderen! 
 

Wat ga jij nog doen in de tijd 
die je hebt? 

 
Laten we ook wel eerlijk zijn. De laatste 10 jaar doen 
de meeste mensen weinig meer. Dus hoelang nog tot 
je 70-75 wordt? Wat ga jij dus nog doen in de tijd die 
je hebt?  
  
Ik ben overtuigd dat het leven geen generale repetitie 
is. Je leeft maar één keer, dus haal alles eruit wat erin 
zit. Leef het leven maximaal. Gun jezelf een half tot 
een heel punt erbij! 
 
Het confronterende is dat ik vaak hoor van mensen 
dat het niet kan.  
 
"Als ik dat ga doen, dan verdien ik minder."  
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Geld is in de meeste gevallen de grootste barrière.  
Dit snap ik goed, want de impact van minder inkomen 
of een lager uitgavenpatroon is vaak groot. Financiële 
onrust is verantwoordelijk voor een groot deel van de 
stress in ons land. Mensen willen die onrust dus 
voorkomen. De status quo lijkt dus veiliger.  
  
Zonde! Want misschien kun jij makkelijk je ideale 
leven gaan leiden. Heb je al eens uitgerekend wat je 
nodig hebt nu en straks? Wie zegt dat je niet al minder 
kunt werken? Wie zegt dat die wereldreis niet 
mogelijk is? Wie zegt dat....? 
 
Misschien vind je het lastig om te bepalen wat je 
precies wilt bereiken. Probeer het eens andersom.  
 
Wat wil je niet? Welke financiële situatie is 
ongewenst? Vaak hoor ik: “Als ik maar niet minder heb 
dan vandaag”.  
 
Het stellen van doelen is voor veel mensen lastig. Dit 
komt aan de ene kant omdat het niet echt past in onze 
cultuur om grote gedurfde doelen te stellen en aan de 
andere kant geeft een gesteld doel commitment. Stel 
je vertelt me dat je doel is om volgend jaar de 
marathon te lopen. Elke keer dat je mij ziet, hoor je in 
je achterhoofd een stemmetje over de marathon. Als 
je uiteindelijk niet die marathon gaat lopen, dan voelt 
dat als falen. Niemand wil gezien worden als iemand 
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die zijn woord niet houdt. Daarom zijn we voorzichtig 
met het stellen van doelen.  
 
Aan de andere kant helpen doelen je dus ook. Als je 
echt achter je droom, wens of doel staat ga je aan de 
slag om het te laten slagen. Dan wil je niet falen en 
toon je inzet en commitment. 
 
Om het ‘doeldenken’ makkelijker te maken stel ik 
voor om eerst na te denken over welke mogelijkheden 
je ziet voor jezelf. Dit jaar, komend jaar en in de 
toekomst. Wat zie je jezelf nog doen? Waarvan hoop je 
dat het nog lukt? Waar zou je later graag op terug 
kijken? 
 
Maak een lijst met al die zaken. Een soort van 
bucketlist, maar dan zonder dat het echt moet. Een 
lijst ter inspiratie voor jezelf en over jezelf. Rangschik 
de lijst waarbij je bovenaan zet wat je het liefste wilt. 
Creëer een lijst voor de korte termijn en een voor de 
lange termijn. 
 
Een aantal voorbeelden 
 

• Meer tijd met mijn kinderen 
• Leren paardrijden 
• Een huis waar ik oud kan worden 
• Vermogen om onbezorgd te leven 
• Een reis door zuidelijk Afrika 
• Opleiding geschiedenis volgen 
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• De Kilimanjaro beklimmen 
• Elk jaar op wintersport  
• Woensdag training geven op de sportclub 
• Een eigen bedrijf starten 
• Een goed doel opzetten 
• Een studiepotje voor mijn kinderen 
• Etc. 

  
Ik gun je het beste leven dat je kunt leiden! Dit begint 
met weten hoe dat leven er voor jou uitziet. Wat vind 
jij belangrijk en waarom? Hoe waardeer je je leven nu 
en wat kun je eraan veranderen? 
 
Daarna moet je weten hoe je het ideale leven 
vormgeeft. Wat heb je nodig om je leven op dat hoge 
cijfer te houden of misschien zelfs naar een hoger 
cijfer te krijgen? Moet je gezonder leven? Minder 
werken? Je relatie met je partner verbeteren? Je 
geldzaken op orde brengen? 
 
Als je dat weet dan heb je tenslotte een plan nodig om 
te zorgen dat je nieuwe levensstijl niet alleen een 
wens is, maar dat je het ook bereikt, behoudt en 
beschermt.  
 
Hier speelt geld vaak een belangrijke rol in. Want geld 
maakt dingen mogelijk.  In onze maatschappij is het 
belangrijkste ruilmiddel. Als je dus weet wat je wilt, 
kun je bepalen wat dat je gaat kosten. Je verrijkt je 
persoonlijke plan met een financieel plan. Daarin 
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denk je na over de uitgaven die je moet en wilt gaan 
doen. Je stelt vast tot wanneer je inkomen hebt en 
hoeveel dat zal zijn. Ook worden onvoorziene 
omstandigheden, zoals overlijden en 
arbeidsongeschiktheid, in beeld gebracht. 
 
Nadenken over geld is dus nodig. Is het leuk? Dat 
denk ik niet. Geld is tenslotte alleen een middel dat je 
naar je gewenste doelen brengt. Weinig mensen 
worden gelukkig van meer geld.  
 
Het geluk komt met een gezonde financiële basis met 
weinig stress. Als je daarbij kunt doen wat jij wilt en 
datgene geeft je voldoening dan heb je geld op een 
zinvolle manier ingezet. Je laat je leiden door je plan 
in plaats van door anderen of je eigen emotie. 
 
Denk dus goed na hoe jij je leven voor je ziet, met wie, 
waar en waarom.  
 
Laten we dan nu eens kijken naar een gezonde 
financiële huishouding.  
 


