Money talks

Let’s talk about… money! Waar geef jij je geld aan uit? Heb je
weleens geldzorgen? Wat zou je doen met een miljoen?
Elke week een lezeres eerlijk over geld.

IRIS (37)
Thuis: getrouwd met Toby (43, learning specialist),
Werk: zelfstandig digital contentmaker
Inkomen Iris:
❍ € 0 - € 1500 ❍ € 1500 - € 3000 ❍ € 3000 - € 4500
❍ € 4500 - € 6000 ❍ € 6000 - meer

Van vaste dienst naar zelfstandig,
wat betekende dat qua inkomen?
“Dat ik bijna 3000 euro per maand moest
inleveren. Maar nu doe ik waar ik echt
gelukkig van word. Sinds anderhalf jaar
ben ik ondernemer, daarvoor werkte ik
jarenlang als business analist in de IT.
Een goedbetaalde baan, maar ook erg
stressvol, omdat ik continu van deadline
naar deadline ging. Omdat ik ook graag
schreef, besloot ik in goed overleg met
Toby voor mezelf te beginnen. Voorlopig
schrijf ik alleen nog blogs en dat is geen
vetpot, mijn inkomen per maand ligt
ergens tussen de 0 en 1500 euro. Maar
doordat Toby ongeveer hetzelfde verdient
als ik toen ik nog in de IT werkte, kunnen
we prima rondkomen van zijn salaris.”

‘WE HEBBEN FLINK
MOETEN BESPAREN,
MAAR HET WAS
HET WAARD’
Dus bezuinigen hoefde niet?
“Zeker wel. Onze grote, redelijk nieuwe
SUV ruilden we in voor een oud en klein
tweedehandsje. Dat scheelt zo’n 250 tot
300 euro in de maand. Verder bezuinigen
we nu best veel op de boodschappen.
Voorheen gaven we daar makkelijk
800 euro per maand aan uit, nu kopen
we vooral dingen in de aanbieding of
van een huismerk. Scheelt zo 400 euro.”
Waren jullie voor je carrièreswitch
big spenders?
“We lieten het geld wel rollen, ja. Lekker
uit eten of meerdere dure vakanties per
jaar bijvoorbeeld. Maar met de hypotheek
speelden we op safe. In 2017 konden
we maximaal vijf ton lenen, maar we
besloten bewust voor een klushuis van

209.000 euro te gaan om onze maand
lasten laag te houden. De rente van
2,35 procent zetten we vast voor dertig
jaar. Hierdoor betalen we nu 900 euro
bruto per maand, waar ook nog de
hypotheekrenteaftrek vanaf gaat.”
Hebben jij en Toby weleens ruzie of
discussie over geld?
“Soms. Toby houdt ervan om lekker veel
geld uit te geven, maar ik ben meer een
spaarder. Dat botst soms, maar uiteindelijk
komen we altijd tot een compromis.”
Wat zou je doen met een miljoen?
“Ons huis volledig energiezuinig maken
en de rest beleggen.”
Wat vind jij: maakt geld gelukkig?
“In bepaalde mate wel, want als je je
rekeningen niet kunt betalen, kan dat
stress geven. Tegelijkertijd verdien ik nu
weinig, maar het werk dat ik doe, geeft me
veel meer voldoening dan mijn vaste baan
destijds. We hebben flink moeten besparen,
maar het was het meer dan waard!”

IRIS’ TIP
“Onderhandel
over je contracten,
bijvoorbeeld met je
internetprovider. Even
bellen en je hebt zo
een korting te
pakken.”

Spaarder of spender? “Spaarder.”
Grootste aanschaf? “Ons huis en een auto van 10.000 euro.”
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moeder van Penny (4)

Fijnste bezit? “Mijn moestuin.”
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