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DE EERSTE
4 STAPPEN

NAAR

FINANCIËLE
VRIJHEID



MIJN VISIE

M�n visie is dat iedereen z�n financiële positie kan verbeteren en
daardoor een r�ker en gelukkiger leven kan realiseren. 

Geld speelt een cruciale rol in ons leven en bepaald mede hoe r�k je
bent en hoe r�k je jezelf voelt op diverse vlakken van ons leven.
Denk hierb� dan ook aan een r�k emotioneel en relationeel leven
als ook r�kdom ervaren op het gebied van gezondheid en werk. 

Financieel vr� z�n geeft je naar m�n idee de mogel�kheid om onder
andere het werk te doen dat je leuk vindt, de sport behoefenen
waar j� bl� van wordt, eten kopen dat goed is voor jou en je
familieleden maar ook dat je voldoende t�d kan besteden aan het
onderhouden en verdiepen van je relaties. 

Ik ben van mening dat financiële vr�heid voor iedereen bereikbaar
is, mits je bereidt bent om te veranderen. Het begint b� het
veranderen van je "geldmindset". 

Verander je geldmindset en j� realiseert een r�ker en gelukkiger
leven. M�n doel met dit e-book is om jouw mindset en houding omtrent

geld te veranderen, zodat je een r�ker en gelukkiger leven leidt.

 MIJN DOEL

IEDEREEN VERDIENT EEN RIJK & GELUKKIG LEVEN,      
                                         OOK JIJ !

WIE BEN IK

Ik ben Corlene Langelaan (1974) en hou me al ruim 25 jaar bezig
met financiën. Ik heb eerst gewerkt als assistent accountant en ben
daarna in het bankwezen terecht gekomen waar ik o.a. als
hypotheekadviseur en accountmanager zakel�ke relaties werkzaam
ben geweest. 

Sinds 2017 heb ik m�n eigen coachingsprakt�k Colan Coaching
waarmee ik mensen begeleid naar een (financieel) r�ker leven. 

Ik ben positief, behulpzaam, betrouwbaar en leergierig.
Zelfstandigheid, vr�heid, groei en liefde z�n voor m� belangr�ke
kernwaarden. Ik lever graag een positieve b�drage aan iemands
leven door het geven van inzichten en handvatten waarmee
diegene een r�ker leven voor zichzelf kan creëren.



De uitkomst van deze 4 stappen is

afhankelijk van jouw inzet en

omstandigheden.

Het kan je leven te veranderen als jij

bereidt bent om de hiervoor benodigde 

 stappen te zetten.  

Zet nu de eerste 4 stappen naar           
           Financiële Vrijheid 
       en verander je toekomst



- wat voor werk doe je? 
- in wat voor huis woon je en waar?
- met wie ben je?
- wat doe je in je vr�e t�d? 

STEL JEZELF DE
VOLGENDE VRAGEN:

STAP 1: VISUALISEER
Wat is jouw verlangen? 
Waarom wil je financieel vrij zijn? 

Visualiseer hoe je leven eruitziet als je voldoende geld hebt 
om datgene te doen wat je graag zou willen. 
Schrijf dit verlangen vervolgens helemaal uit en maak een
bijbehorend moodboard. 

 



STAP 2: GELOOF 
BEPAAL WAT JE WILT GELOVEN

Hoe jij denkt over geld bepaalt mede hoe jij om gaat met geld en hoeveel geld jij
op je bankrekening hebt staan. Als jij gelooft dat geld "slecht" is, dan stoot je
eerder geld af dan dat je het aantrekt. 

Je "geldmindset" is mede gevormd door hoe er in jouw jeugd werd gesproken
over geld en hoe er mee werd omgegaan. De "geldvisie" van jouw ouders heeft
vandaag de dag (onbewust) invloed op hoe jij nu met geld om gaat. 
 Jij staat echter zelf aan het roer van jouw leven en je kan dus invloed uitoefenen
op je eigen geldmindset. 

Om geld aan te trekken dien je positief over geld te praten en te denken. Als je
positief bent over geld, dan sta je ook (meer) open voor mogelijkheden waarmee
je geld kan genereren. 



BEPAAL WAT JE WILT GELOVEN

Wat geloof jij over geld? 

- waarom denk ik zo over geld? 
- hoe praat m�n familie over geld?
- is het waar wat ik geloof over geld?  

STEL JEZELF VERVOLGENS DE
VOLGENDE VRAGEN:

Geld maakt meer kapot dan je lief is                                                      JA/ NEE
Rijke mensen zijn achterbaks                                                                  JA/ NEE
Geld is de bron van al het kwaad in de wereld                                     JA/ NEE
Geld zorgt voor problemen en ruzie                                                      JA/ NEE
Geld maakt niet gelukkig                                                                          JA/ NEE
Je moet er voor gemaakt zijn om veel geld te hebben                         JA/ NEE
Geld is niet belangrijk                                                                               JA/ NEE
Het is beter om arm te zijn dan rijk                                                        JA/ NEE
De meeste rijke mensen worden rijk door illegale handelingen         JA/ NEE
Rijk worden vraagt veel moeite en werk                                                JA/ NEE
Veel geld hebben is een grote verantwoordelijkheid                           JA/ NEE
Rijk worden is een kwestie van geluk                                                     JA/ NEE
Wanneer je streeft naar rijkdom heb je geen vrije tijd meer over      JA/ NEE
Als je rijk bent wil iedereen van je profiteren                                        JA/ NEE

Ben je het eens met onderstaande stellingen? 



BEPAAL WAT JE WILT GELOVEN

Wat jij gelooft over geld bepaaldt hoeveel geld jij ontvangt en bezit. 
Wil jij een rijker leven op alle vlakken van je leven? 
Begin dan met anders te denken over geld, want geld heb je nu eenmaal voor de
meeste dingen gewoon nodig. Ik ben er van overtuigd dat als je een positieve
geldmindset hebt, je anders met geld omgaat en je meer geld aantrekt. 
Formuleer een aantal  ondersteunende, positieve overtuigingen 
en spreek die dagelijks met overtuiging uit, want jij bent het meer dan waard om het
leven te creëren zoals jij dat wenst. 

Positieve GELD overtuigingen: 
 G E L D  I S  P R A C H T I G

G E L D  I S  M I J N  V R I E N D
G E L D  I S  E E N  M I D D E L  O M  D R O M E N  W A A R  T E  M A K E N

G E L D  M A A K T  G E L U K K I G
I K  B E N  E E N  G E L D M A G N E E T

I K  H O U  V A N  G E L D
G E L D  S T R O O M T  A L T I J D  N A A R  M I J  T O E

 



- hoeveel geld heb je elke maand nodig 
  om in je levensonderhoud te voorzien? 
- hoeveel geld heb je in totaal nodig om   
   je verlangen waar te kunnen maken?   

STEL JEZELF DE
VOLGENDE VRAGEN:

STAP 3: MAAK EEN
FINANCIEEL PLAN

BEPAAL CONCREET JE (FINANCIËLE) DOELEN EN STEL HIERVOOR EEN BIJBEHOREND PLAN OP.
 

Maak je doelen heel specifiek zodat ze meetbaar zijn. 
Bedenk mogelijkheden om je doelen te realiseren.
Stel vast wanneer je de doelen gerealiseerd wilt hebben. 

  

 



JE FINANCIËLE DOELEN REALISEREN

Zet je periodiek al geld "opz�" dat
alleen aangewend mag worden om
te investeren? 
Investeer maandel�ks minimaal 10%
van je inkomen in een product dat
geld oplevert. 

BEOORDEEL JE UITGAVEN

Ga op zoek naar aanvullende
inkomstenbronnen. Wees niet
afhankel�k van alleen je inkomen uit
loondienst en/of uit je
bedr�fsactiviteiten. Denk aan verhuur
van (on)roerend goed, beleggen in
aandelen, crypto, start-ups en/of
participeren in bedr�ven.  

VERHOOG JE INKOMSTEN

Waaruit bestaat jouw vermogen? 
Hoe is de verdeling tussen de
verschillende assets? Heb je
geinvesteerd in diverse
vermogensbestanddelen zoals
spaargeld, aandelen, goud, onroerend
goed etc. 

BEOORDEEL JE VERMOGEN



Bepaal wat je anders gaat doen en commiteer jezelf door het uit te spreken en je omgeving
hierin mee te nemen. Wees de creator van je eigen leven door te gaan geloven dat jouw
verlangen werkelijkheid kan worden en daarop concreet actie te ondernemen. 

Investeer in jezelf. 

  

 

       Ga bijvoorbeeld leren hoe je geld op een goede manier kan investeren. 

 

STAP 4: ACTIE
 
 

Als je blijft doen wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.



Formuleer je verlangen en
visualiseer de uitkomst

VISUALISEER

01

Schr�f concreet op wat je
financieel wilt bereiken en
hoe je dat wilt bereiken. 

MAAK EEN FINANCEEL
PLAN

03

Wat geloof je?
Formuleer positieve
geldovertuigingen 

VERANDER JE MINDSET

02

Kom in actie. 
Spreek dagel�ks je positieve
geldovertuigingen uit.
Doe dagel�ks 1 activiteit die
in l�n ligt met je financiële
plan.

ONDERNEEM ACTIE

04

GEVAT
SAMEN-



BEDANKT DAT JE DIT E-BOOK HEBT GEDOWNLOAD EN GELEZEN. 
ZET NU DAADWERKELIJK DE EERSTE STAPPEN NAAR EEN

FINANCIEEL VRIJ LEVEN EN KOM IN ACTIE.
 

LAAT JE GELUK NIET AFHANGEN VAN WAT JE TEGEN KOMT,
MAAR CREËR JE EIGEN GELUK!

Colan Coaching
Corlene Langelaan


