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1. Inleiding 
Passieve inkomsten. Wie wil dat niet? Eén keer iets opzetten en vervolgens blijven 

profiteren van de inkomsten. Als je meer passieve inkomsten hebt dan vaste 

uitgaven, dan ben je financieel vrij. Je kan dan doen en laten wat je wilt.   

 

Geld verdienen terwijl je slaapt. Dat is wat “rijke” mensen willen. Zij gebruiken hun geld 

voor de aanschaf van “assets”, bezittingen die geld opleveren. Denk aan aandelen, 

vastgoed dat wordt verhuurd, bedrijven of andere bezittingen die in dit e-book worden 

beschreven.  

 

“Arme” mensen gebruiken hun geld om “liabilities” te kopen, dingen die geld kosten, 

zoals bijvoorbeeld een auto of een boot.  Er is natuurlijk niks mis met het kopen van een 

auto of een boot, maar koop deze dan met de inkomsten uit bezittingen. Investeer dus 

eerst! 

 

 
 

Passieve inkomsten zijn niet alleen prettig. Het is ook noodzakelijk om passieve 

inkomsten op te bouwen. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De 

demografie heeft een enorme invloed op de economie. De technologische 

ontwikkelingen en de globalisering veroorzaken een enorme verschuiving op de 

arbeidsmarkt. Verderop in dit e-book gaan we hier verder op in. 

 

Het mooie is, je kan op veel verschillende manieren passief inkomen opbouwen en het 

kan zelfs heel snel…als je tenminste weet hoe het moet…Je kan bijvoorbeeld denken aan 

royalty’s van een boek, dividend van aandelen, huurinkomsten uit vastgoed, een 

website, rente uit obligaties, winst uit een bedrijf, et cetera, et cetera. 

http://www.beleggen.com/
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De meeste mensen zijn bekend met werkinkomen, maar passieve inkomsten zijn niet bij 

iedereen bekend. Bij werkinkomen ruil je geld voor het meest kostbare bezit: je tijd. 

Ieder uur dat weg is, komt nooit meer terug, dus is dit een slimme ruil? 

 

Bij passieve inkomsten krijg je betaald voor de waarde die je toevoegt. Als je 

bijvoorbeeld je kennis als adviseur in een boek opneemt en veel mensen kopen je boek, 

dan krijg je per keer dat je een boek verkoopt, betaald.  

 

Je verdient inkomen of je nu werkt of niet. Je hoeft overigens niet te stoppen met 

werken, maar je hoeft niet te werken als je dat niet wilt. Je kan doen wat je het liefste 

doet. En je bent dus niet afhankelijk van een werkinkomen voor je uitgaven. Je hoeft je 

nooit meer zorgen te maken over geld als je voldoende passieve inkomsten hebt. 

 

Het betekent overigens niet dat je niet hoeft te werken om het op te zetten…Of dat je er 

nooit meer naar om hoeft te kijken. Helemaal passief is het niet. Denk aan aandelen, daar 

moet je toch vaak nog wel wat tijd aan besteden.  

 

Of vastgoed…dat vergt (groot) onderhoud. Of een boek: je moet de rapportages bekijken, 

eventueel bijsturen en het geld op de bank zetten. Maar je krijgt ten minste niet langer 

betaald voor de tijd die je er in stopt (uurtje factuurtje of een uurloon).   

 

Aantrekkelijk? Laten we aan de slag gaan. Laten we dan eerst beginnen met het doel. 

 

http://www.beleggen.com/


  
©Drs. Harm van Wijk  www.beleggen.com  Pagina 5 van 37 
 
 

2. Doelen stellen 
 

Doelen zijn belangrijk. Schrijf je doelen op. Zorg er voor dat je doelen uitdagend , maar 

ook haalbaar zijn. Koppel er ook een datum aan. Realiseer je ook dat het doel niet in 

beton is gegoten.  Je kan het dus altijd nog aanpassen, maar schrijf je doelen op!  

 

1. Hoeveel passief inkomen wil je per maand verdienen? 

2. Hoe lang verwacht je dat dit passieve inkomen doorloopt zonder dat je er naar 

om hoeft te kijken? 

3. Wanneer wil je beginnen met het verdienen van passieve inkomen? 

 

 
 

Niet één keer, maar schrijf je doelen tweemaal per dag op. Hierdoor help je jezelf om dit 

in je onderbewustzijn in te prenten. Wat ook helpt, is om een dreamboard te maken met 

foto’s en andere illustraties hoe je leven eruit ziet als je je doel hebt behaald.  

 

Communiceer vervolgens je doel aan vrienden en familie. Let daarbij op dat je van 

sommige mensen negatieve feedback zult krijgen als “dat lukt je toch niet” maar ook 

positieve feedback van mensen die zeggen dat je inspirerend bent voor hen en dat zij je 

graag willen helpen om deze doelen te bereiken.  

 

Limiteer de tijd die je doorbrengt met mensen die je negatieve feedback geven op je 

doelen door meer tijd door te brengen met de mensen die je positieve feed back geven 

op je doelen. Dit alles helpt je om je doelen te realiseren.  

 

De mensen die positieve feedback gaven, zullen je hier ook mee confronteren en vragen 

hoe het gaat met je doelen. Dit stimuleert je ook weer om je doelen te behalen. Omring je 

dus met stimulerende mensen en niet met mensen die je afhouden van je doelen. 

 

http://www.beleggen.com/
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Dit is dan het moment om je keuze te maken:  

 

ga je er voor of ga je er niet voor?  

 

Maak deze beslissing nu en ga aan de slag met je doelen of stop met het lezen van dit e-

book en ga de dingen  doen die je belangrijker vindt. Verspil dan geen tijd aan dit e-book.  

 

Ga je er voor, schrijf dan nu je doelen op: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Waarde leveren 
Je hebt overigens geen geld, althans niet veel geld, nodig om passieve inkomsten te 

genereren. Dit kan je dus niet als excuus gebruiken. Een mooie uitspraak vind ik altijd: 

“aan het einde van de dag heb je een resultaat of een excuus.”  Wat wil jij: een excuus of 

een resultaat? 

 

Dit is overigens niet voor luie mensen. Het opzetten kost tijd en energie. Het gaat er 

namelijk om dat je veel waarde toevoegt aan de levens van anderen. Het is dus niet een 

kwestie van even snel rijk worden.  

 

Het is ook niet voor mensen die volgende week 4500 euro nodig hebben. Het opzetten 

van passief inkomsten kost tijd. Maar het is de tijd meer dan waard! 

 

Maar begin nu! Want natuurlijk is de beste tijd om een appelboom te planten 20 jaar 

geleden. Maar als je deze niet geplant hebt, de op één na beste tijd om deze boom te 

planten, is nu. Stel het niet langer uit en ga nu aan de slag! 

 

Er zijn drie basisonderdelen aan ieder passieve inkomsten systeem: 

1. Waardecreatie 

2. Waardelevering 

3. Betaald krijgen 

 

Je kan de waarde die je creëert aan meerdere klanten leveren en zodoende meerdere 

keren betaald krijgen voor het werk wat je maar één keer doet, zoals bijvoorbeeld het 

schrijven van een boek. 

 

Een andere mogelijkheid is meerdere keren waarde leveren aan dezelfde klant, zoals bij 

het verhuren van bijvoorbeeld vastgoed. Schaalbaarheid is hierbij van groot belang. Bij 

werkinkomen is meer uren werken vaak de enige manier om meer te gaan verdienen.  

 

Bij passieve inkomsten heb je meer hefboomwerking. Omdat je niet betaald krijgt voor 

het aantal uren kan je hier (onbeperkt) in groeien. Omdat je minder tijd kwijt bent, kan 

je een lagere prijs vragen. Door een lagere prijs te vragen, kan je vaak meer klanten 

helpen.   

 

De kernvraag is hoe kan je met hetzelfde werk meer mensen helpen? Je kan bijvoorbeeld 

software schrijven voor één bedrijf, maar je kan ook software maken dat meerdere 

personen kunnen downloaden.   

 

http://www.beleggen.com/
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Je kan als advocaat één klant per keer helpen of er voor kiezen om je beste juridische 

advies in een boek uit te geven en meerdere mensen te helpen. Vraag je dus af hoe je wat 

je nu doet, kunt gebruiken om meerdere mensen te helpen. 

 

Hoe meer mensen je kunt helpen, hoe groter het verschil dat je in de wereld kunt maken. 

Je zorgt dus niet alleen beter voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Het maakt voor 

iemand niet uit hoe hard je werkt of hoe creatief je bent, behalve voor jezelf.  

 

Het maakt anderen alleen uit hoeveel waarde jij toevoegt.  Daarvoor krijg je betaald. 

Niet voor het aantal uren dat je er in stopt. Dus start nu met het bieden van meer waarde 

aan meer mensen. 

 

Robert Kiyosaki, Auteur van het bekende boek “Rich Dad Poor Dad” gebruikt in zijn 

boeken de volgende indeling, het zogenoemde Cash-Flow Kwadrant: 

 

 
Aan de linkerkant van de Cash-Flow Kwadrant staat de Werknemer en de ZZP-er of 

Small Business Owner. Deze kant van de kwadrant heeft een Actief Inkomen. Deze 

mensen ruilen hun tijd voor geld.  

 

Aan de rechterkant van de kwadrant staan Big Business Owners en Investeerders. De 

mensen aan de rechterkant van  het kwadrant hebben een Passief Inkomen gecreëerd 

door een systeem dat voor hen werkt. 

 

Lees voor meer informatie ook de best sellers van Robert Kiyosaki: 

  

http://www.beleggen.com/
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http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872558&pc=16A6B391 

 

  
 

http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872565&pc=16A6B391 

 

  
 

http://www.succesboeken.nl/?isbn=9781612680101&pc=16A6B391 
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4. De wereld verandert in hoog tempo 
Passieve inkomsten zijn niet alleen maar een luxe. Als we kijken naar de demografische 

ontwikkeling in het westen, dan is het zelfs pure noodzaak! Kijk maar eens naar de 

onderstaande afbeelding:   

 
 

De AOW dreigt op korte termijn te bezwijken als gevolg van de vergrijzing. Dit jaar zijn 

er weer 223.000 mensen bij gekomen die 65 jaar zijn geworden. Ieder jaar komen er 

ruim 200.000 bij. Zoals in de grafiek is te zien, zijn er echter steeds minder jongeren die 

kunnen opdraaien voor dit omslagstelsel. 

 

De AOW is in 1947 ingevoerd als de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Deze ‘tijdelijke’ 

oplossing (net zo tijdelijk als het ‘kwartje van Kok’) voor de ouderen na de tweede 

wereldoorlog werd betaald door jongeren. Dit omslagstelsel werkte in 1950 goed omdat 

er weinig ouderen waren en veel jongeren. 

 

http://www.beleggen.com/
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Nu er echter meer ouderen zijn dan jongeren dreigt dit omslagstelsel (ter vergelijking 

met een piramidespel) voor chaos te zorgen in Nederland. Wie de 2 grafieken bekijkt, 

ziet dat de AOW niet meer te betalen is. Als we de klok een paar jaar vooruit zetten, dan 

zien we dat in 2030 naar verwachting op iedere 65-plusser er 2 personen tussen 24 en 

65 jaar zijn. Nu zorgen nog 3,2 personen voor een 65-plusser. In 2040 is dat overigens 

teruggevallen tot 1,75. Voor mij zijn er dus geen 2 mensen meer te vinden om mijn AOW 

te betalen als ik 65 ben…  

 

 

 
 

http://www.beleggen.com/
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De bruto uitkering per 1 juli 2013 (met gezamenlijke huishouding) is nu € 725,77 per 

maand en voor alleenstaanden € 1061,36 per maand. Iedere pensioenberekening gaat 

uit van een AOW-uitkering, maar wat als de AOW-bubbel barst? Dit piramidespel stopt 

namelijk als er minder betalers zijn dan ontvangers. Dat is, zo hebben we gezien, een 

kwestie van (weinig) tijd. 

 

Wat doe je als je (niet-geïndexeerde of zelfs gekorte) pensioen ook nog eens wordt 

getroffen door het afschaffen van de AOW? Hoe vang je een daling van € 700 of € 1000 

op je maandelijkse inkomen op? Net als in Amerika boodschappen inpakken met je van 

reuma kromgegroeide handen? 

 

En wat is het effect van deze vergrijzing op de huizenmarkt? Momenteel is de 

levensverwachting voor een Nederlandse man 78,8 jaar en voor een Nederlandse vrouw 

82,7 jaar. De mensen die vlak na de tweede wereldoorlog zijn geboren (de 

babyboomers) zorgen nu al voor een piek in het aantal begrafenissen en crematies.  

 

“Bevolkingsprognoses voor de verdere toekomst laten zien dat het aantal sterfgevallen 

kan stijgen van 137.000 per jaar in 2005 tot 225.000 in 2050. Dat is een stijging van 

maar liefst 65%, terwijl de totale bevolking van Nederland in hetzelfde scenario zal 

toenemen met slechts 4%.” zo lezen we op http://www.begraafplaats.nl/ En wat 

gebeurt er met hun koopwoning?  

 

In de grafiek is duidelijk te zien dat er meer ouderen dan jongeren zijn. Veel aanbod dus 

van koopwoningen en weinig vraag dus. De huizenmarkt in Nederland zal dan, net als de 

AOW dus, instorten (zie ook http://beleggen.com/een-kaartenhuis/). En wat is hiervan 

de invloed op het consumentenvertrouwen? En op de consumentenbestedingen? Het 

slechtste dat je nu dus kunt doen is je pensioen beleggen in vastgoed. Maar wat dan? 

 

Gelukkig is er wel een oplossing…zorg voor voldoende passieve inkomsten! 

 

http://www.beleggen.com/
http://www.begraafplaats.nl/
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5. Aangenaam 
Mijn naam is Harm van Wijk. Ik ben vooral bekend in de beleggingswereld. Dat gaat me 

zo goed af dat ik regelmatig te zien en te horen ben als beleggingsexpert in programma’s 

als Rondom10 (zie https://www.youtube.com/watch?v=fJYnkF_0ZNY , EenVandaag, 

Netwerk, Radio 1, Radio 2, BNR, FinanceTelevision en Business Class.  

 

 
Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar om u even een idee te geven van wat ik heb 

gedaan.  

 

Wat ik leuk vind om te doen, is mensen helpen om financieel vrij te worden. Daarom ben 

ik mij gaan verdiepen in passieve inkomsten. Vandaar dit e-book. 

 

Nu terug naar de 26 Manieren om  

passieve inkomsten op te bouwen. 

Misschien pas je enkele regels zelfs 

al toe in je dagelijkse leven. Het is 

echter belangrijk om, uit het 

oogpunt van risico, te spreiden. 

Niemand kan immers de toekomst 

voorspellen.  En het zou jammer 

zijn als je vanuit een positie van 

financiële vrijheid ineens weer 

moet gaan solliciteren.   

 

 

 

http://www.beleggen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fJYnkF_0ZNY
https://www.youtube.com/watch?v=fJYnkF_0ZNY
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6. Intellectueel kapitaal verhuren 
Voorbeelden van intellectueel kapitaal verhuren zijn de eerder genoemde royalty’s zoals 

bij boeken, DVD’s, spellen, muziek, script, programmacode, et cetera. Als je een boek 

verkoopt in de winkel voor 20 euro, dan krijg je circa 2 euro per verkocht boek. Je moet 

dan wel veel boeken verkopen om rijk te worden. Tenzij je bijvoorbeeld Harry Potter 

boeken hebt geschreven, zoals J.K. Rowling heeft gedaan.  

 

Naast royalty’s kan je ook denken aan licenties. Iedere keer dat een bedrijf of een 

persoon iets gebruikt heeft dat jij hebt ontwikkelt, ontvang je daarvoor een klein deel 

van de omzet.  Ook patenten werken zo. Als je iets unieks hebt ontwikkeld en daar een 

patent op hebt gekregen, dan krijg je betaald als anderen jouw intellectuele kapitaal 

gebruiken. Zeker als dit op grote schaal wordt gebruikt, dan kan dit fors oplopen. 

 

Een boek is een eenvoudige manier om passieve inkomsten te genereren en het heeft 

bovendien nog positieve effecten op de rest van je leven. Een auteur wordt ook vaak 

gezien als autoriteit. Zeker als het boek een best seller is en / of één of meerdere experts 

op jouw gebied het voorwoord schrijven of het boek aanbevelen. Een autoriteit of expert 

is daardoor in staat om een hogere vergoeding te vragen voor zijn diensten dan iemand 

die geen boek heeft geschreven.  

 

Waar ga je zelf het liefst heen? Naar een arts die een boek heeft geschreven over de 

kwaal waar je van af wil of een willekeurige arts? Mensen kiezen liever voor experts dan 

voor generalisten. Bundel dus je kennis in een boek en je zult zien wat het effect is op de 

rest van je leven omdat je meer geloofwaardig bent dan zonder boek. 

 

Een e-book is een interessante optie omdat je zelf de prijs van een e-book  kunt vast 

stellen. Een boek in de boekwinkel kost 10 euro of 20 euro, maar een e-book kan gratis 

zijn of je kan er 50 euro of misschien wel meer voor vragen.  Ook hoeft een e-book niet 

zo dik te zijn als een gewoon boek. Een gewoon boek telt 100 of 200 of meer pagina’s, 

maar een e-book van 20 tot 50 pagina’s kan al zeer waardevol zijn. 

 

Je kan ook dezelfde informatie in een boek en tegelijk in een e-book uitgeven. Je hebt het 

toch al  geschreven. Waar je voor de boeken in de boekwinkel dan misschien 1 of 2 euro 

per stuk ontvangt (gemiddeld 10% van de verkoopprijs) kan je online via je eigen 

website misschien wel het dubbele vragen en kan je tevens 100% van de omzet zelf 

houden (met uitzondering van de BTW natuurlijk). 

 

Bovendien kan je ervoor kiezen om je e-book te verkopen via anderen. Stel je kent 

mensen die een website hebben over een vergelijkbaar onderwerp als jouw e-book, dan 

http://www.beleggen.com/
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kunnen zij jouw e-book verkopen en kan je de inkomsten volgens een percentage 

verdelen. 

 

Ook kan je natuurlijk andere producten maken zoals video’s, DVD’s, waarbij je dus kunt 

kiezen om de producten fysiek of alleen online aan te bieden.  Je kan er ook voor kiezen 

om informatie (tekst of video) op een content website te plaatsen. Zo kan je bijvoorbeeld 

inkomsten genereren met advertenties en / of het opbouwen van een e-maillijst.  Hier 

komt natuurlijk wel wat specialistische kennis bij kijken. 

 

7. Vastgoed verhuren 
Belangrijk hierbij is dat je een positieve kasstroom genereerd. Sommige mensen 

verhuren vastgoed maar zijn aan de rentekosten, onderhoud, verzekering, et cetera 

meer kwijt dan aan huur dat binnenkomt. Je moet dus wel heel goed weten wat je doet. 

Zeker als, zoals de laatste jaren het geval is, de vastgoedprijzen dalen.  

 

 
 

Met prijzen die op het hoogste niveau staan in de afgelopen 300 jaar, zit hier natuurlijk 

wel een risico aan. Onze schuldenpositie is enorm. Zo was in 2007 de uitstaande 

hypotheekschuld in verhouding tot het netto nationale inkomen in Nederland (120%) 

beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%). 

 

In 2008 bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 

Kadaster dat de Nederlanders voor meer dan € 1 biljoen (€ 1030 miljard) aan schulden 

hebben uitstaan. Het overgrote deel hiervan (ongeveer € 1004 miljard) betreft 

hypotheekschulden. Hier stond een bedrag van € 247,5 miljard aan spaargelden 

tegenover.  

 

http://www.beleggen.com/
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Ofwel: de uitstaande schulden waren ruim vier keer zo groot als de spaartegoeden. 

Trekken we onze spaarcenten af van onze leningen, dan resteert dus een slordige € 750 

miljard aan schuld. 

 

En zoals we al eerder zagen, zorgt de vergrijzing ook voor een enorme invloed op de 

vastgoedmarkt. Want als de ouderen overlijden, wie gaat dan de huizen kopen die 

vrijkomen? 

 

Je moet dus goed weten wat je doet. Maar je hoeft natuurlijk niet in Nederland te kopen 

en te verhuren. Andere plaatsen op de wereld zijn op dit moment wel interessant om 

vastgoed te kopen en te verhuren. En je kunt ook denken aan andere vastgoed objecten 

zoals bijvoorbeeld opslagruimte.  

http://www.beleggen.com/
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8. Minimale arbeid ondernemingen 
 

Voorbeelden hier van zijn bijvoorbeeld koffie- of snoepautomaten. Je moet ze af en toe 

bijvullen en onderhouden, maar het werk wordt gedaan door de automaat. Of je kan 

natuurlijk iemand inhuren die het bijvullen en het onderhoud voor jou doet.  Of je kan je 

kinderen leren hoe ze op een eenvoudige manier passieve inkomsten kunnen 

opbouwen.  

 

Een andere manier is om een parkeerterrein te exploiteren. Automobilisten betalen je 

dan per uur en soms per minuut voor het parkeren van hun auto. Maar je moet 

natuurlijk wel een geschikte locatie hebben voor deze parkeerplaats. En ook hier kun je 

kiezen om iemand anders of een automaat het (grootste deel van het) werk te laten 

doen. 

 

Ook kan je kiezen om landbouwgrond aan te kopen en dit te laten bewerken door een 

loonbedrijf of de exploitatie helemaal aan anderen over te laten door pacht. De 

mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. 

 

9. Content- en ledenwebsites  
Deze websites leveren heel veel waarde aan de bezoekers. De inkomsten worden 

gerealiseerd door bijvoorbeeld advertenties, de verkoop van producten van anderen of 

inkomsten uit abonnementen.  

 

Naast advertenties kan je ook kiezen om als affiliate samen te werken. Je verkoopt dan 

(online) producten van derden waar je dus zelf niets voor hoeft te doen. Je spreekt 

bijvoorbeeld af dat je 50% van de omzet ontvangt en de andere partij het product  

levert. Dit kan je natuurlijk ook over en weer bij elkaar afspreken en elkaar op deze 

manier helpen.  

 

Een volgende interessante manier is om een doorlopend programma te ontwikkelen. Je 

verkoopt dit eenmaal en vervolgens krijg je maandelijks inkomsten, net zoals bij een 

telefoonabonnement, gas, licht, water, webhosting of een abonnement op een 

sportvereniging. Mensen blijven vaak maanden of vele jaren klant en betalen iedere 

maand.  

 

Door een extra product te creëren, stel bijvoorbeeld dat je consultant bent, en je creëert 

een abonnement op waardevolle informatie op jouw vakgebied, dan heb je niet alleen 

een maandelijks inkomen. Je bouwt tevens aan je expertstatus en de relatie met je 
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klanten en je hebt een mogelijkheid om je andere diensten onder de aandacht te 

brengen in je periodieke product.  

   

En stel dat je bijvoorbeeld 40 euro per maand ontvangt per abonnement. Hoeveel 

klanten heb je dan nodig om financieel vrij te zijn? Stel je hebt per maand 4000 euro 

nodig. Met 100 klanten zou je op deze manier al financieel vrij kunnen zijn. Op deze 

manier zou je dus binnen enkele jaren financieel vrij kunnen zijn, zonder grote bedragen 

op de bank. 

 

Passief inkomen betekent dus niet dat je er niet voor werkt, maar dat je er maar 1 keer 

voor werkt. Het inkomen komt vervolgens keer op keer, passief binnen in plaats van dat 

je betaald krijgt per keer dat je werkt (uurtje factuurtje).  

 

Je kan een veel grotere groep mensen aantrekken omdat je een lagere prijs per klant 

kunt vragen. Vergelijk het met een consultant die 500 euro per dag vraagt of  op basis 

van abonnementen 500 mensen die een fractie betalen voor de kennis die online wordt 

gedeeld. Je kan dus veel meer mensen helpen en omdat je meer  mensen bereikt, kan je 

ook je andere diensten aanbieden aan een grotere groep mensen.  

 

Misschien zelfs wel gratis omdat je voldoende passief inkomen hebt om alleen nog dat te 

doen wat je graag wilt doen voor zoveel mogelijk mensen. Hoe zou je leven eruit zien als 

je alleen nog dingen zou doen die jezelf zou willen doen?  

 

Je kan ook mensen makkelijker overtuigen omdat de prijs lager is en je kan mensen zelfs 

aanbieden om het gratis uit te proberen. Als het niet bevalt in de eerste maand, dan krijg 

je je geld terug. En anders kan je op ieder moment stoppen. Ze hebben dus geen risico en 

ze krijgen heel veel waarde voor een zeer lage prijs. 

 

Begin met enkele klanten en bouw iedere week het aantal klanten verder uit. Zo bouw je 

stap voor stap je passieve inkomen tot het niveau dat je financieel vrij bent. Je moet dan 

wel weten wat mensen willen. Je moet immers precies datgene leveren wat mensen 

willen.  Onderzoek dit goed en zoek naar goede partijen die je kunnen  helpen bij de 

techniek als je deze kennis niet in huis hebt. 
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10. Bedrijfssystemen 
Systematiseer je bedrijf door automatisering of medewerkers volgens een vast systeem 

te laten werken. Als je een bedrijf hebt, dan moet je dit sowieso doen.  Sommige 

ondernemers doen alles in hun bedrijf: de boekhouding, het schoonmaken, de 

marketing, de verkoop, et cetera, et cetera. Door te systematiseren kun je zelf minder en 

minder doen en je concentreren op deze dingen waar je echt waarde toevoegt en 

natuurlijk wat jezelf het liefste doet. 

 

Denk bijvoorbeeld aan een autoresponder zodat mensen automatisch de juiste e-mails 

ontvangen na het aanvragen van een e-book of het volgen van een training. Hoe meer je 

“automagiseert” hoe meer jij de dingen kunt doen die jij echt leuk vindt en hoe meer de 

waarde van je bedrijf en je inkomsten toenemen. 

 

Zo kan je ook je facturering automatisering. Denk aan een loodgieter die normaal werkt 

op basis van opdrachten. Wat nu als deze loodgieter zijn diensten in de vorm van een 

abonnement aanbiedt? Maandelijks betaalt de klant bijvoorbeeld voor het onderhoud 

van zijn CV en de loodgieter zorgt er voor dat alles blijft draaien.  

 

De tijd die de loodgieter besteedt aan zijn facturering, kan hij nu besteden aan het 

leveren van diensten. De loodgieter zorgt hiermee voor een constante inkomstenstroom. 

Wellicht kan deze loodgieter anderen in diensten nemen om het onderhoud te doen, 

zodat de inkomsten steeds passiever worden.  Passieve inkomsten zijn dus voor 

iedereen mogelijk.  

 

Een groot voorstander van systemen is Richard Branson. Op deze manier wist Richard 

Branson een imperium van honderden bedrijven op te bouwen en multimiljardair te 

worden. Ik hoorde een mooie anekdote over een incident waarbij 1 van de gasten op 

Necker Island, het privé eiland van Richard Branson, zijn vinger open haalde.  

 

Richard Branson pakte een verbandtrommel uit een golfkarretje waarmee ze het eiland 

rond reden om een pleister te pakken. Hij greep mis en werd toen enorm boos omdat 

degene die verantwoordelijk was voor de verbandtrommels zich niet aan de processen 

en procedures had gehouden.  

 

De anders zo vriendelijke Branson toonde hiermee aan hoezeer hij hecht aan systemen. 

Want dat is de enige manier waarop je honderden bedrijven kunt runnen.  Systemen, 

systemen en systemen dus. 
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11. Franchising 
Je huurt een bewezen formule zoals bijvoorbeeld de rechten om te werken via de 

systemen van McDonalds. Je betaalt dan een vast bedrag en een variabel bedrag dat naar 

McDonald’s gaat. Jij kan een aantal jongeren in dienst nemen die de friet en hamburgers 

serveren en iemand die de zaak aanstuurt.  

 

Dit kan je natuurlijk voor verschillende franchise concepten doen zoals Subway, KFC, 

maar ook met bijvoorbeeld De Hypotheker, Jamin of 1 van de andere 850 franchise 

concepten in Nederland. Zorg wel voor goede managers als je tenminste niet zelf achter 

de kassa wilt gaan staan. Wat echter slimmer is, is om zelf een formule te ontwikkelen 

die je aanbiedt als franchise en zo je intellectueel kapitaal te verhuren (zie hoofdstuk 6). 

12. Netwerk Marketing 
 

Een fenomeen dat sterk in opkomst is, is MLM, ook wel Multi Level Marketing of 

Netwerk Marketing genoemd. Het is niet voor niets dat deze vorm van distributie zo snel 

groeit. Een bekende uitspraak van  Robert Kiyosaki, Auteur van het bekende boek “Rich 

Dad Poor Dad”: 

 

“De rijkste mensen ter wereld zoeken en bouwen netwerken, de rest zoekt werk.”  

   

Het is een intelligente vorm van distributie waarbij een deel van de marge naar de 

klanten gaat in plaats van naar de groothandel of detailhandel. Het werkt eigenlijk 

hetzelfde als je lekker uit eten wilt. Je vraagt iemand die ervaring heeft waar je lekker 

kan eten en je krijgt van vrienden en bekenden hun mening. 

 

Netwerkmarketing werkt vergelijkbaar, waarbij jij een vergoeding ontvangt van het 

bedrijf als je mensen uit te netwerk helpt aan de juiste informatie om de beslissing te 

nemen. Het moet dus per definitie altijd een eerste klas product zijn, omdat je vrienden 

en familie niet gaat opzadelen met een slecht product.  

 

De relaties in je netwerk zijn immers zeer waardevol en dit weegt niet op tegen een  

vergoeding die je ontvangt van het bedrijf. Door het opbouwen van een team profiteer jij 

bovendien van de inspanningen van anderen. Hoe succesvoller jouw team, hoe meer 

passieve inkomsten je ontvangt.  

 

Ondernemingen hebben vele mogelijkheden. Zo kunnen zij de zeer gefragmenteerde 

advertentiemarkt op, zeer dure verkoop- en marketingteams inhuren om hun producten 
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en diensten aan te bieden. Maar ondernemingen kunnen ook gebruik maken van 

netwerk marketing om hun producten en diensten aan de man te brengen. 

 

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van netwerk marketing, omdat dit meer 

past bij deze nieuwe economie. Niet voor niets investeert Warren Buffett in diverse 

netwerk marketing bedrijven. Deze bedrijven groeien als kool: 

 

$178 miljard wereldwijde omzet 

 $71 miljard jaarlijkse provisie 

 

Onderzoek door de Direct Selling Association wees uit dat  85% van de mensen die 

betrokken zijn bij Netwerk Marketing goede tot excellente ervaringen heeft. Maar niet 

alleen de distributeurs zijn enthousiast. Ondernemingen kunnen de distributeurs 

uitbetalen op performance basis om hun producten te promoten. 

 

Netwerk marketing is daardoor extreem efficiënt, omdat mond-tot-mondreclame beter 

werkt dan iedere andere vorm van reclame. In plaats van veel geld te spenderen aan 

dure marketingcampagnes, kan de onderneming het geld aanwenden om hun 

distributeurs te belonen. 

 

Dit betekent dus voor de netwerk marketeer, dat deze alle voordelen van het 

ondernemerschap kunt hebben, zonder de bijbehorende risico’s. En het mooie is dat er 

geen plafond zit aan je verdiensten, omdat netwerk marketing bedrijven er baat bij 

hebben dat jij zoveel mogelijk verdient. Als je wordt betaald op basis van performance, 

waarom zou je jezelf dan een plafond opleggen?  

 

Ik spreek regelmatig mensen en ik vind het leuk om met mensen van gedachten te 

wisselen. Ik vraag wel eens mensen mee te denken een goede business op te zetten: wat 

zouden ze bijvoorbeeld graag willen hebben en welke dingen zouden zij het liefst 

vermijden? 

 

Als ik met jou ‘face to face’ zou communiceren, kunnen de voor jou persoonlijk 

interessante zaken naar voren komen. Maar in deze situatie kan ik je alleen een 

samenvatting geven van wat mensen hebben verteld bij het opstellen van een 

zogenaamde “perfecte carrièrelijst”.  

 

Wat mensen niet willen: 

• Geen baas 

• Geen reistijd 

• Geen wekker 

• Geen personeel 

• Geen politieke spelletjes 
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• Geen compromissen 

• Geen discriminatie 

• Geen vereiste educatie 

 

Bovenstaande is vrij negatief gesteld. Als we het positief benaderen, dan worden de 

volgende positieve eigenschappen benadrukt: 

  

Wat mensen wel willen: 

• Geweldig product of dienst 

• Oneindige of passieve inkomsten 

• Leuke collega's 

• Vrijheid 

• Persoonlijke groei  

• Lage opstartkosten 

• Belastingvoordelen 

• Plezier 

• Veel vrije tijd 

 

Misschien dat je zelf nog andere zaken hebt, die aan bovenstaande lijst kunnen worden 

toegevoegd. Stel je eens voor dat het mogelijk is om een business te hebben met al die 

bovenstaande positieve eigenschappen... Laten we eens kijken in hoeverre de huidige 

banen hierin voorzien. Eerst laten we banen de revue passeren. 

Banen kunnen in onderstaande vijf categorieën worden geschaard: 

 

1. Blauwe boord 

2. Witte boord 

3. Sales 

4. Ondernemer  

5. Investeerder 

 

12.1 Blauwe boord 
Een blauwe boord-medewerker kan ook wel worden omschreven als iemand die arbeid 

verricht en zijn tijd ruilt voor geld. Bijvoorbeeld iemand die schoonmaakster is, of 

iemand die producten maakt of een dienst verleent. Weliswaar is het mogelijk om 

voldoening te halen uit dit soort banen, maar de baan van een ‘blauwe boord’-

medewerker zal voor veel mensen niet voldoen aan de “perfecte carrièrelijst”.  

 

12.2 Witte boord 
Bij een ‘witte boord’-medewerker kan men denken aan iemand die een (hoge) 

managersfunctie heeft of administratieve werkzaamheden verricht. Je zou kunnen 

http://www.beleggen.com/


  
©Drs. Harm van Wijk  www.beleggen.com  Pagina 23 van 37 
 
 

stellen dat dit een persoon is die in dienst is om werk te verrichten anders dan fysieke 

zware arbeid of sales. 

 

Lange tijd werd dit soort banen gezien als vrij zeker, want je toonde je loyaliteit aan een 

bedrijf en een bedrijf was loyaal aan de ‘witte boord’-medewerker. De afgelopen 

decennia, waarbij diverse crises plaatsvonden, is het een utopie om te denken dat een 

dergelijke baan zeker is.  

 

Ook zien we dat de salarissen een steeds kleiner onderdeel gaan uitmaken van het totaal 

inkomen. De salarissen staan onder druk. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de globalisering 

(we moeten concurreren met Chinezen en Indiërs die een lager salaris hebben) en de 

toegenomen automatisering waardoor er minder mensen nodig zijn. 

 

De nieuwe economie zorgt voor enorme verschuivingen binnen de maatschappij. 

Onderstaande grafiek geeft een duidelijk beeld van de druk op salarissen: 

 
Opmerkelijk is dat de productiviteit van werknemers stijgt, maar het salaris stijgt niet 

mee: 
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Er zijn twee soorten ‘witte boord’-medewerkers: de strebers en de verstoppers. 

De strebers willen altijd presteren op een hoog niveau. Zij zijn heel erg ambitieus, 

gemotiveerd en heel erg energiek. Ze zitten vol ideeën en willen altijd hogerop komen 

op de carrière-ladder. Dit zijn weliswaar goede eigenschappen, maar daar zit ook een 

keerzijde aan. 

 

Een streber kan namelijk ook een ‘prooi’ worden. Zo kan een baas de streber als een 

bedreiging zien voor zijn eigen functie en zal proberen hem ‘eronder te houden’. Zijn 

collega’s zien hem waarschijnlijk ook als een bedreiging en ze zullen er alles aan doen 

om zijn performance te ondermijnen. 

 

Zo zal de streber dus moeten overleven in een vijandige omgeving door zeer politiek en 

tactisch te opereren. Dit heeft natuurlijk niks met zijn kwaliteiten te maken. De streber 

zou moeten leren om diplomatiek met zijn vijanden om te gaan en een goede relatie 

moeten ontwikkelen met invloedrijke personen.  

 

Op de keper beschouwd, zijn de meest succesvolle mensen in de zakenwereld in feite 

helemaal geen strebers, maar zijn het eigenlijk pure politici. Kortom, als je ervoor kiest 

om in een bedrijf te werken als een streber, dan zou je ook een hele goede politicus 

moeten zijn. De vraag is echter of je hier wel gelukkig van wordt. 

 

Het tegenovergestelde van een streber is een verstopper. Verstoppers hebben er een 

hekel aan om te moeten presteren. Zo zullen ze nooit een woord zeggen tijdens een 
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vergadering en komen nooit met ideeën. Het enige wat ze doen is vluchten of zich 

verstoppen. 

 

Dit type mensen zal het hoofd gebogen houden en zal doen wat hun wordt verteld. Ze 

zullen net voldoende doen om geen negatieve beoordeling te krijgen en om op die 

manier te kunnen overleven. Dit heeft wellicht gewerkt in het verleden, maar in de 

nieuwe economie is het steeds moeilijker om te vluchten en zich verstoppen. 

 

Het punt dat ik wil aanhalen is: kan de baan van een ‘witte boord’-medewerker voldoen 

aan de ‘perfecte carrièrelijst’? Het antwoord is natuurlijk ook hierbij: “nee”. 

 

12.3 Sales 
Sommige mensen kiezen ervoor om geen klassieke werknemer te zijn, maar een 

verkoper. Een verkoper wordt doorgaans niet betaald op uurbasis, maar op basis van de 

verkopen die ze realiseren, ‘performance-based’ dus. 

 

We hebben veel verkopers zien komen en gaan. Zo zijn er tijden waarin het goed gaat en 

alles wat een verkoper aanraakt in goud verandert. Hij verdient dus veel geld. 

Vaak meten die verkopers zich een levensstijl aan die correspondeert met hun 

inkomsten. Zo kopen ze een nieuw huis, een nieuwe auto en zullen ze misschien hun 

kinderen naar een betere school sturen. 

 

Het gaat een tijd goed totdat de inkomsten tegenvallen, vanwege bijvoorbeeld minder 

commissie inkomsten, een economische recessie of verandering van wetgeving. 

 

Als dat gebeurt, dan zal de verkoper dus veel meer uren moeten maken om de verkopen 

te blijven realiseren om zo de commissie te kunnen blijven ontvangen. Hij heeft 

weliswaar de materiële zaken, maar niet de tijd om hiervan te genieten. 

 

Een andere uitdaging voor een verkoper is, dat de volgende dag de teller altijd weer op 

nul begint. Dit kan behoorlijke stress opleveren over een langere periode. Kan een 

verkoper zijn rekeningen blijven betalen? Natuurlijk, maar kan een dergelijke functie 

voldoen aan de punten van een ‘perfecte carrièrelijst’? Ook hier is het antwoord 

natuurlijk weer: “nee”.  

 

12.4 Ondernemer 
Sommige mensen dromen ervan om een eigen onderneming te hebben, waarover zij de 

baas zijn. Op zich is het wel een aantrekkelijke gedachte, alleen is onderstaand 

doorgaans de realiteit: 
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1. Om te starten moet veel geld worden geïnvesteerd. Daarvoor wordt spaargeld 

aangewend en/of een lening afgesloten. 

 

2. Vaak wordt er nog meer schuld aangegaan in de vorm van persoonlijke garanties. 

 

3. In plaats van zich te focussen op waar hij goed in is, zal een ondernemer met van alles 

en nog wat bezig zijn, zoals de boekhouding doen, juridische zaken regelen, werknemers 

aansturen. De ondernemer doet vrijwel alles zelf en dat gaat vaak ten koste van datgene 

waar hij het beste in is, bijvoorbeeld in verkoop of  marketing.  

 

4. De realiteit is dat een ondernemer vaak gevangen zit in zijn eigen bedrijf. Een 

bedrijfseigenaar werkt doorgaans ‘in the business’ in plaats van ‘on the business’. En als 

iedereen betaald is, dan is het nog maar de vraag of de eigenaar zelf nog geld overhoudt.  

 

5. Een ondernemer heeft of succes of hij faalt. Op een gegeven moment blijkt dat de 

onderneming een succes is of een mislukking. Als een onderneming een mislukking is, 

volgt doorgaans een bankroet. De ondernemer zal dan weer (in loondienst) aan het 

werk moeten. Zelfs als een ondernemer succesvol is, zal hij doorgaans voor zeer lange 

tijd heel veel uren moeten maken, gepaard gaande met heel veel stress. 

 

 
 

Het hebben van een eigen onderneming klinkt prachtig, maar de praktijk is doorgaans 

weerbarstiger en dus minder romantisch. Volgens de Kamer van Koophandel bestaat 

nog maar 54 procent van de ondernemingen na 5 jaar. Kan een ondernemer, die werkt 

volgens de traditionele modellen, voldoen aan de punten van een ‘perfecte carrièrelijst’? 

Ook hier is het antwoord natuurlijk weer: “nee”. 
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12.5 Investeerder 
De laatste categorie waarmee een inkomen kan worden gegenereerd, is die van 

investeerder. Als investeerder heb je natuurlijk (veel) geld nodig. Maar als je niet 

voldoende geld hebt, is het vrij moeilijk om hiervan te leven.  Alleen met voldoende geld 

is het mogelijk om een goed rendement te behalen en op die manier in de 

levensonderhoud te voorzien. 

 

Maar stel dat je voldoende geld hebt om als investeerders te opereren. Wat heb je dan 

nog meer nodig om succesvol te zijn? Je zult in ieder geval veel kennis en vaardigheden 

moeten hebben. Je kunt weliswaar een hele goede vastgoedinvesteerder zijn, maar je 

kunt ook heel veel geld verliezen als de vastgoedmarkt in een neergaande markt zit. 

 

Je kunt natuurlijk ook als belegger opereren op de aandelenmarkt, maar je moet dan ook 

heel goed weten wat je doet. Onderzoek wijst uit dat 90% van de particuliere beleggers 

geld verliest. Het is dus niet zo heel gemakkelijk om structureel geld te verdienen op de 

aandelenmarkt.  

 

We hebben de afgelopen decennia diverse crashes meegemaakt, van de tech-bubbel tot 

aan de kredietcrisis, waarbij beleggers zeer veel geld hebben verloren. Garantie tot het 

hebben van structurele en gegarandeerde inkomsten is er bij een investeerder niet. 

 

Als we teruggaan naar de punten van de ‘perfecte carrièrelijst’, kunnen we stellen dat 

ook een investeerder niet aan deze punten voldoet.  

 

We hebben het gehad over de categorieën om geld te verdienen: blauwe boord, witte 

boord, sales, ondernemer en investeerder. We kunnen dan ook gerust stellen dat geen 

van de categorieën voldoet aan de punten van de ‘perfecte carrièrelijst’. Je kunt je dus 

afvragen of een ‘perfecte carrière’ dan wel mogelijk is. Het antwoord is ‘ja’, maar daar 

kom ik later op terug.  

 

Je zult moeten begrijpen dat de wereld aan sterke veranderingen onderhevig is. De 

traditionele modellen van beloning gaan op de schop. Er bestaat niet meer zo iets als een 

‘baan voor het leven’ en ook de pensioenvoorziening is niet zeker meer. 

 

12.6 Nieuwe economie 
Wie de ontwikkelingen op micro en macro niveau volgt, neemt waar dat de wereld in 

een razendsnel tempo verandert. Voor diegenen die dit niet (tijdig) onderkennen, zal er 

mogelijk een moeilijke tijd aanbreken. Voor diegenen die dit wel onderkennen, staan 

daarentegen zeer goede tijden te wachten. 
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In de afgelopen 100 jaar heeft zich een interessante ontwikkeling voorgedaan. 

Ondernemingen zijn standaard geworden in de samenleving. Dat betekent dat een 

onderneming als meest veilige en respectabele plaats werd gezien om te werken. En 

daarmee werd ook de standaard rol van de (afhankelijke) werknemer gecreëerd. 

 

De conventionele cyclus was geruime tijd: 

1. Ga naar school om een werknemer te worden. 

2. Solliciteer bij een bedrijf dat jou als werknemer wil inhuren.  

3. Werk voor dat bedrijf voor 40 jaar (of langer). 

4. Pensioneer. 

 

In de loop der tijd is de cyclus veranderd: 

 

1. Ga naar school om een werknemer te worden. 

2. Solliciteer bij een bedrijf dat jou als werknemer wil inhuren. 

3. Verander eens in de zoveel jaar van werkgever om er financieel beter van te worden. 

4. Je komt erachter dat je vanwege de vele carrièreswitches niet voldoende pensioen 

hebt opgebouwd en je zult dus langer moeten doorwerken alvorens met pensioen te 

kunnen. 

 

We zijn momenteel in een fase beland waarin wellicht de grootste ‘shift’ in ons leven 

plaatsvindt. Decennialang hebben ondernemingen mensen per uur betaald dus op 

tijdsbasis. Dit verandert momenteel op mondiaal niveau. De wereld wordt steeds meer 

‘performance based’ (prestatiegericht). Mensen worden dus steeds meer betaald voor 

hun prestaties in plaats van voor hun tijd. 

 

Stel dat iemand een jaarsalaris heeft van €36.000. Dan zou het volgende scenario reëel 

kunnen zijn: 

 

1. De werkgever verlaagt het salaris naar bijvoorbeeld € 30.000 per jaar, omdat andere 

mensen bereid zijn om voor lager salaris te werken. 

2. Daarna verlaagt de werkgever het basissalaris nogmaals naar bijvoorbeeld € 18.000 

per jaar. 

3.  En er wordt verteld dat er een additioneel inkomen van € 18.000 kan worden 

verdiend als er een bepaalde target wordt behaald. 

 

Met andere woorden, als een werknemer een dergelijke target haalt, kan er een extra 

inkomen worden gegenereerd bovenop het basissalaris. De onderneming vindt het 

prachtig, want als de werknemer de gestelde target niet haalt, worden er kosten 

bespaard. Als de werknemer daarentegen wel de target haalt, kan het best zijn dat de 

werkgever op een gegeven moment gewoon de targets verhoogt. 

http://www.beleggen.com/
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Waarom vindt dit verschijnsel plaats? Dat komt omdat enerzijds de ondernemingen er 

beter van worden. Anderzijds vanwege de evolutie van de nieuwe economie, waarbij er 

minder mensen nodig zijn. Meer mensen zijn dus beschikbaar terwijl er minder banen 

zijn, met als gevolg dat de lonen dalen. 

 

Een goed voorbeeld is de agrarische sector. Meer dan 100 jaar geleden werkte 

bijvoorbeeld 90% van de mensen in de landbouw versus 1% tegenwoordig. Als je dus 

niet meegaat met de onvermijdelijke ontwikkelingen, dan zet je je toekomst op het spel. 

Zorg er dus voor dat je geen ‘dodo’ wordt en dat je blijft overleven. 

 

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer taken van werknemers 

worden overgenomen door computers. Banen die in de oude economie vanzelfsprekend 

en zeker waren, zijn in de nieuwe economie veelal overbodig geworden of bestaan zelfs 

niet meer. 

 

Eind 19de eeuw waren er vele tientallen rijtuigmakers, die allemaal bezig waren hun 

rijtuigen te verbeteren. De komst van de auto werd door weinigen serieus genomen. Eén 

van de weinige rijtuigmakers die tijdig en succesvol anticipeerde was wagenmakerij 

Mercedes. Wees alert op de veranderingen die in de wereld gaande zijn!  

 

De beste manier die ik heb leren kennen om niet alleen te kunnen overleven in een 

nieuwe economie, maar ook om succesvol te zijn, is netwerk marketing. Er zijn heel veel 

belangrijke producten en diensten in de wereld die moeten worden verkocht aan 

mensen die het nodig hebben. Consumenten zullen altijd moeten worden bediend. 

 

http://www.beleggen.com/
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13. Sparen 
Sparen was vroeger een manier om passieve inkomsten op te bouwen. Maar door de 

extreem lage rente op dit moment, is de rente niet meer voldoende om de inflatie en de 

belasting (1,2% vermogensrendementheffing) te compenseren. Het gevolg is dat je 

kapitaal jaar in jaar uit minder waard wordt.  

 

 
 

In sommige landen moeten spaarders nu zelfs betalen voor het aanhouden van 

spaargeld en Rabobank bereidt de systemen voor om ook rente in rekening te brengen 

op spaarrekeningen. Op dit moment dus niet echt interessant. 

14. Obligaties 
Hetzelfde geldt op dit moment eigenlijk voor obligaties. Door de opkoop van obligaties 

door de centrale banken, lopen de koersen van obligaties op waardoor de yield, de 

opbrengst van obligaties in een aantal gevallen zelfs negatief is geworden. Op dit 

moment dus ook niet echt een alternatief dus. 

 

http://www.beleggen.com/
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15. Aandelen en opties 
En dan tot slot natuurlijk aandelen en opties. Aandelen en opties zijn nog steeds een 

aantrekkelijke manier om passieve inkomsten te genereren. Jaarlijks komen er 

dividendinkomsten, een deel van de winst van het bedrijf, jouw kant op. Ik heb hier 

inmiddels al boeken over vol geschreven en zal er op deze plaats dan ook niet verder 

over uitwijden. Zie bijvoorbeeld  

 

7 geheimen van succesvol beleggen (gratis) 

http://beleggen.com/7-geheimen-van-succesvol-beleggen/ 

 

Handleiding Geld verdienen met aandelen 

http://beleggen.com/handleiding-geld-verdienen-met-aandelen/ 

 

Geld verdienen met opties 

http://beleggen.com/geld-verdienen-met-opties/ 

 

Geld verdienen met Sprinters Speeders en Turbos 

http://beleggen.com/geld-verdienen-met-sprinters-speeders-en-turbos/ 

 

 

 

16. Het verhaal over mezelf 
 

Mijn verhaal is eigenlijk vrij eenvoudig. Als beleggingsexpert help ik al jaren beleggers. 

Ik ben overigens net als met het spreiden van mijn risico’s over verschillende aandelen 

ook al jaren bezig om te spreiden over verschillende passieve inkomstenbronnen. Zo 

http://www.beleggen.com/
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heb ik naast mijn aandelen inmiddels diverse boeken geschreven waar nog steeds 

inkomsten uit komen. 

 

Ook heb ik een veel bezochte website www.beleggen.com die advertentie-inkomsten 

oplevert. Daarnaast heb ik een abonnementenwebsite www.beursbulletin.nl en heb ik 

een grote e-maillijst opgebouwd, waarmee ik niet alleen mijn eigen producten onder de 

aandacht kan brengen, maar ook producten van partijen waarmee ik samenwerk. 

 

Ook heb ik een team opgebouwd met netwerkmarketing waardoor ik inkomsten 

ontvang zonder dat ik daar zelf actief voor werk. Het leuke van netwerkmarketing is dat 

je al je kennis die je hebt wilt delen met je team omdat het succes van je team jouw 

succes bepaalt.  

 

Het mooie is dus dat je er niet alleen voor staat. Je kan gebruik maken van alle kennis 

van je ‘upline’, van de mensen die al langer werken met de producten en de systemen en 

er belang bij hebben dat jij succesvol wordt. En waar leer je het meeste van? Van 

mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe je je business kan opbouwen.  

 

Door met Netwerkmarketing bezig te gaan, leerde ik niet alleen veel over 

netwerkmarketing maar in mijn geval ook veel over gezondheid. Omdat het zo goed ging 

met mijn zoontje Lars en met mezelf, besloot ik dat ik dit wilde delen met andere 

mensen. Ik schreef hierover het volgende gratis e-book: 

 

7 Bijzondere Tips Voor Een Optimale Gezondheid 

http://progezondheid.com/7-bijzondere-tips-voor-een-optimale-gezondheid/ 

 

Vrijheid is van groot belang. Een lang en gezond leven 

met voldoende inkomsten vind ik dan ook belangrijk en 

hopelijk kan ik u helpen om ook uw passieve inkomsten 

te verbeteren. 

 

Harm van Wijk 
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Dankwoord 
 

Ik wil je hartelijk danken voor het downloaden en uitlezen van dit boek. Ik hoop dat het 

je ogen heeft geopend en dat je ermee aan de slag gaat. Dat je de eerste stappen voor een 

passief inkomen gaat zetten, want echt: dat helpt.  

 

Je hoeft niet alle genoemde vormen van passief inkomen te gaan doen. Overigens was dit 

slechts een aantal voorbeelden. Je kan er zelf vast nog meer bedenken. Maar kijk eens 

naar de lijst van 26 manieren welke je het meeste aanspreekt:  

1. royalty’s van een boek,  
2. royalty’s van een DVD,  
3. royalty’s van spellen, 
4. royalty’s van muziek, 
5. royalty’s van software,  
6. licenties 
7. patenten 
8. e-book uitgeven 
9. online videocursus aanbieden 
10. automaten exploiteren 
11. parkeerterrein 
12.  advertentie inkomsten 
13. affiliate 
14. abonnementen 
15. automatisering  
16. franchising 
17. netwerk marketing 
18. sparen 
19. opties 
20. systemen in je bedrijf 
21. kopen van een bedrijf 
22. dividend van aandelen,  
23. huurinkomsten uit vastgoed,  
24. een content website,  
25. rente uit obligaties,  
26. verhuur van landbouwgrond 

 

Als er nog iets is waar ik je mee kan helpen, aarzel dan niet en stuur mij een persoonlijke 

mail op info@beleggen.com 

 

Ik kom op korte termijn bij je terug (via de mail) met nog een paar waardevolle tips en 

ander materiaal.  

 

 

http://www.beleggen.com/
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Reacties van klanten 
Het gebeurt mij regelmatig dat ik mijn haren uit het hoofd trek als ik niet meteen een 

nieuwe tip uitvoer, lees koop. Ik kijk dan ook altijd met plezier uit naar hun tip die zij zo 

tegen 17.00 uur verzenden naar mijn e-mail adres en per sms. BeursBulletin dwingt mij om 

gestructureerd te beleggen. Hoe? Door gewoonweg hun tip uit te voeren. Een prima service. 

 

Ik maak al jaren gebruik van hun diensten en ben dat ook nog jaren van plan te doen. De 

BeursBulletin van ’s ochtend lees ik altijd met plezier. Het is leerzaam. Het is voor mij een 

soort verplichte, aangename, kost geworden. Ik ben recentelijk geabonneerd op 

SuperMomentum en deze lijkt voor mij zeer belovend uit te pakken. 

 

  Paul Mather, Driel 

 

“Ik ben zeer content met Uw AandelenAlert. Via de eerste tip waren de kosten er voor mij al 

uit.”  

Hans Holt, Haarlem 

 

“Hierbij wil ik middels deze mail mijn tevredenheid uiten aan het team van BeursBulletin. 

Dankzij de adviezen van BeursBulletin en het BeursBulletin Beleggingsfonds heb ik goede 

beleggingsresultaten behaald.  

 

BeursBulletin betekent veel voor mij: het team is betrouwbaar en deskundig waardoor ik, 

ondanks de moeilijke markt, toch goede resultaten behaal." 

 

  Jan Leliveld, Aalsmeer 

 

“BeursBulletin geeft een steun in de rug en de door hen verzorgde seminars zijn het 

bezoeken waard. In het algemeen kan gesteld worden dat de meeste tips geld opleveren. De 

instapkosten zijn gewoonlijk snel terugverdiend. Al vele, vele jaren werk ik met hun 

adviezen.”  

Hans G. Koornstra, Zeewolde 

 

"Ben zeer tevreden over BeursBulletin.nl. Verliezen worden afgekapt, winsten vakkundig 

gemaximaliseerd en de medewerkers zijn goed bereikbaar en reageren snel op vragen. 

Flexibiliteit en meedenken bij afsluiten van abonnementen. Grote aanrader!"  

http://www.beleggen.com/
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  Martin Sijbolts, Groningen 

 

"Ik ben heel tevreden over uw tips. Het is voor mij als niet- professionele belegger duidelijk 

dat uw team heel zorgvuldig werkt zodat de tips op een verantwoorde wijze tot stand 

komen en naar de deelnemers gaan. De kwaliteit van de tips en de spreiding zorgt er voor 

dat het risico heel beperkt is en dat geeft in deze tijden een goed gevoel en ook nog een leuk 

resultaat." 

 

  mr. Ad van der Aa, Sint-Oedenrode 

 

Sterk punt van BeursBulletin is het actieve beleid van in- en uitstappen. Ik vind 

BeursBulletin gewoon geweldig goed!!"  

 

 Aloys Scholl, Venray 

 

“Ik ben zeer tevreden over jullie goede service!  

Vriendelijke groeten van een zeer tevreden klant.” 

Will Verschoor, Tilburg 

 

“BeursBulletin is een prima blad en geeft goede/uitstekende verwachtingen." 

Klaas van Schaik, Zoetermeer 

 

“De ondersteuning via de wekelijkse uitgave van BeursBulletin voldoet aan mijn behoefte. 

Bovendien vind ik de wekelijkse rubrieken interessant en leerzaam.”  

J .Mertens 

 

“De informatie van BeursBulletin is een prima aanvulling op de andere informatie die op 

het internet te vinden is voor een beginnende belegger.”  

 

http://www.beleggen.com/
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  Rob Engberts 

 

“De producten van Beursbulletin hebben een goede indruk achtergelaten.”  

Joan Busch, Pedreguer Spanje 
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Disclaimer © 
BeursBulletin.nl beheert 11 beleggingsportefeuilles waarvan de posities op www.BeursBulletin.nl zijn te 

vinden. Gezien het behaalde rendement van gemiddeld 30 procent per jaar, handelen medewerkers van 

BeursBulletin ook zelf op hun eigen adviezen. Zij stappen echter pas in ruim nadat de e-mail en/of sms-

berichten zijn aangekomen, dat wil zeggen dat ze bij meerdere personen binnen het bedrijf zijn 

ontvangen.  

 

Alle rechten op de inhoud berusten bij BeursBulletin.nl, voor zover deze rechten niet berusten bij derden 

van wie materiaal beschikbaar is gesteld op BeursBulletin.nl  

 

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van BeursBulletin.nl en haar toeleveranciers op de 

inhoud van BeursBulletin.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle 

aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop 

gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie 

door een ander dan BeursBulletin.nl c.q. haar toeleveranciers.  

 

Gebruiker mag de inhoud slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet 

toegestaan om informatie verkregen uit BeursBulletin.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te 

verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking 

te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te 

maken.  

 

De verwerking van de gegevens op BeursBulletin.nl en de totstandkoming van BeursBulletin.nl is naar 

beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. BeursBulletin.nl, noch haar toeleveranciers kunnen 

evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op BeursBulletin.nl is 

opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van BeursBulletin.nl c.q. haar 

toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid 

of onrechtmatigheid van de inhoud van de via BeursBulletin.nl aangeboden informatie.  

 

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden 

geverifieerd. BeursBulletin.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. 

beschikbaar zijn van BeursBulletin.nl voor gebruiker.  

 

U gebruikt de diensten op eigen risico. BeursBulletin.nl en de bij deze uitgaven betrokken redactie en 

medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik 

en/of de toegankelijkheid.  

 

Beleggen in effecten brengt risico's met zich mee. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor al uw 

beslissingen alsmede de daarmee samenhangende acties.  

 

De informatie is dus heel uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van 

effectenprodukten. Indien de lezer toch besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van 

effectenprodukten, doet hij/zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording.  

Er wordt tevens met nadruk op gewezen dat het openen van iedere effectenpositie een zeker risico met 

zich meebrengt. Met name bij het ongedekt verkopen van optieposities kunnen de verliezen zeer 

aanzienlijk oplopen. 
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