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.

ELLEN (41)
Thuis: single en moeder van Noah (9)
Werk: HR-adviseur, zzp’er
❍ € 0 - € 1500 ❍ € 1500 - € 3000 ❍ € 3000 - € 4500
❍ € 4500 - € 6000 ❍ € 6000 - meer

Mooi inkomen. Verdien je dit al lang?
“Ongeveer tweeënhalf jaar, nadat ik voor
mezelf begon als zzp’er. Daarvoor werkte
ik zo’n twaalf jaar in loondienst, ook als
HR-adviseur. Mijn netto-inkomen lag
toen rond de 2000 euro. Ik werkte 32 uur
per week, hetzelfde als wat ik nu doe,
maar als zelfstandige verdien ik inmiddels
het dubbele.”
Klinkt goed, maar heb je als zelfstandige
ook niet meer kosten?
“Ja, klopt. Ik ben bijvoorbeeld zelf
verantwoordelijk voor mijn bijdrage
Zorgverzekeringswet, die ik betaal aan
de Belastingdienst. Ook beleg ik voor
mijn pensioen en heb ik een financiële
buffer opgebouwd voor als ik ziek word.
Zo heb ik altijd minimaal zes maanden
aan loon klaarstaan.”

‘IK ZET DE HELFT
VAN MIJN
OMZET OPZIJ’
Je werkt ook nog als cyclusen hormooncoach?
“Dat is meer een uit de hand gelopen
hobby, wat ik vooral online doe. Af en toe
coach ik iemand een op een, maar het
meeste geld verdien ik aan mijn boek
en online cursussen.”
Draag je als alleenstaande moeder de
volledige financiële zorg over je zoon?
“Ja, en dat gaat prima. Ik ben me er erg
van bewust dat ik het goed voor elkaar heb.
Net als bij iedereen zijn ook mijn energieen benzinekosten flink omhooggegaan,
ik betaal voor beide nu twee keer zo veel,
maar ik kan het gelukkig dragen allemaal.
Het is ook niet zo dat ik door de stijgende
inflatie moet bezuinigen.”

Spaar je ook nog?
“Absoluut. De helft van mijn omzet zet ik
opzij. Daarvan spaar ik 25 tot 30 procent
op een aparte spaarrekening voor de
btw-aangiftes en inkomstenbelasting en
de rest spaar ik voor privé. Dit is best een
flink totaalbedrag. Een fijne gedachte,
want zo heb ik altijd genoeg voor als ik
iets nodig heb. Zoals een nieuwe keuken
die ik onlangs heb gekocht. Omdat ik nog
maar tweeënhalf jaar ondernemer ben,
kwam ik niet in aanmerking voor een
nieuwe hypotheek. Daarom kocht ik ’m
van mijn eigen geld.”
Maakt geld voor jou ook gelukkig?
“Geld alleen niet, maar het maakt wel
dingen mogelijk waar je gelukkig
van wordt.”
Wat zou je doen met een miljoen?
“Stoppen met werken en emigreren naar
een warm, zonnig land.”

ELLENS TIP
Reken nu alvast op iets
hogere uitgaven dan
nodig, bijvoorbeeld voor
je energierekening. Zo zit
je altijd goed en spaar je
ongemerkt meer.

Grootste koopwens? “Een huis op een zonnige plek in het buitenland.”
Grootste aanschaf? “Een keuken van 19.000 euro.”
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Inkomen:

Fijnste bezit? “Mijn huis, hoewel het nog voor een deel van de bank is.”
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