
Geslaagdvoorde thuis

V
oor alle rampen
zijnoefeningen.
Bedrijven, zorg
instellingenen
scholen zijn ver
plicht brand en

ontruimingsoefeningen teorga
niserenenziekenhuizen reanima
tieoefeningen.Bankenworden
onderworpenaan stresstests.
Institutenen regeringenwaren
voorbereidopeenpandemie; daar
heeft deWereldgezondheidsorga
nisatie (WHO) sindsdeebolauit
braak in2014 succesvolwerk van
gemaakt. Protocollenmakenen
oefenen is van levensbelang,want
de eerste confrontatiemet een
rampzorgt voor een schrikreactie:
verstijven,willen vluchtenofde
kop inhet zandsteken. Is de situ
atie geoefend, danherpakkenwe
onsengrissenwehetdraaiboek
tevoorschijn.Weoefenenopalhet
mogelijkeonheil, behalveopgrote
financiële tegenslag thuis. Terwijl
er (minimaal) een recessie aan
komt, die ondanksdeoverheids
maatregeleneenboelmensengaat

Dit is hetmomentom je inkomstenen
uitgavenkritischonderde loep tenemen.
Doeeen thuisstresstest en leef eenmaand
langmetfiksminder. Journalist en
bespaarexpertMariekeHenselmans
legt uit hoe je dat aanpakt.

treffen.Daarom isdit hétmoment
omeen thuisstresstest tedoen.
Definanciële thuistest heeft

verschillende stappen.Deeerste is
theoretisch,metberekeningen, de
tweedepraktisch, dus inhet echt.
Voorde theoretische testmoeten
inkomsten, bijvoorbeeld van
februari 2020, opeen rijworden
gezet.Dus salaris, facturen (bij
zzp’ers), belastingteruggaven,
hypotheekrenteaftrek, toesla
gen, alimentatie, inkomstenuit
verhuur enandere inkomsten.Tel
dezeop. Inventariseerdande vaste
lastenenkostendie contractueel
vastliggenen tel ookdezekosten
op.Tel daarnade variabele kosten,
zoals overboekingenenpinbe
talingen voorboodschappenen
kleding, enalle anderepostenop.
Bekijkhoede totalen van inkom
stenenuitgaven zich tot elkaar

Wat zoueen
halvering van
salaris of omzet
voor jebetekenen?

stresstest?
verhouden.Onderzoekook je
vermogenspositie,waarbij bezit-
tingen (spaargeld, beleggingen,
deposito’s, vorderingen, lijfrente
enzovoort) en schuldennaast
elkaarwordengezet. Vergelijk
deWOZ-waarde van jehuismet
dehoofdsomvandehypotheek,
waarbij je rekeninghoudtmet een
tegoed ineenspaarhypotheek. Je
bent geslaagdalsdeuitgaven in
totaal lager zijndande inkomsten,
je een reserve vandriemaandin-
komenshebt en jehuisniet onder
water staat.De volgende vraag is
hoe je zelf je situatie inschat.Hoe-
langkun je zodoorleven?Wat zou
eenhalvering vanomzetof salaris
betekenen?Wie zichwil voorberei-
denopeen recessie, kandoorgaan
methet echtewerk: eenmaandde
variabeleuitgavenhalveren.

Spullen opMarktplaats
AdineFaber-Versluis (35)moest
in2009noodgedwongenhaar
uitgavenpatroondrastischherzien
omdathaar inkomstendoorde
crisis daaldenenhaarkosten
stegen. Zehadnet eengroot, duur
huis gekocht, dat direct onder
water stond. Faber-Versluis: ‘Het
huismoestmeerdan voorzienwor-
denopgeknapt. Ik raakte eigenlijk
inpaniek.Qua verbouwingdeed
ik alleenhetnoodzakelijke.’ Ze
breiddedeaanwezigemoestuin
uit,waardoor zehet reddemet
€20perweekaanboodschap-
pen. ‘Ikhaaldeboodschappen

● Jarenlang inter-
viewde de auteur van
dit artikel mensen
die prima rond-
kwamen van een
minimaal inkomen,
waarna ze hun
overeenkomstige ei-
genschappen inven-
tariseerde. De helft
van hen was van huis
uit goed met geld, de
andere helft had het
zichzelf aangeleerd.
Allemaal waren
ze ondanks soms
behoorlijke tegenslag
optimistisch.

● Ze gaven op de
vraag hoe ze hun
financiën organi-
seerden een origi-
neel antwoord. Ze
volgden geen gids
of goeroe, maar
hadden creatief een
systeem bedacht
waarmee ze mentaal
en financieel gezond
bleven. Ieder hield
op zijn eigen manier
overzicht. Het werkte
doordat die manier
niet was voorgeschre-
ven en ze hem zelf

‘Ik deed de boodschappen op
zaterdag:meer kortingstickers’

hadden uitgedok-
terd. De een noteerde
elke uitgave, de
ander hield zich aan
een vast weekbe-
drag. Ze hadden veel
contacten en vaak
lak aan gangbare
meningen en modes.
Ze schaamden zich
niet, integendeel,
waren trots op hun
levenskunst. Ze had-
den er geen moeite
mee hulp te vragen
of te aanvaarden.
Daar zit mogelijk de
sleutel.

● Ook het Nibud
dat onderzoek deed
naar financiële
administratie (2018),
concludeerde dat
consumenten die een
geordend systeem
hebben voor hun
financiële adminis-
tratie, regelmatig
post en e-mail
bekijken en overleg-
gen met hun partner,
minder vaak rood
staan en minder vaak
betalingsachterstan-
den hebben.

ZOLUKTHET:
OPTIMISTISCH, TROTSENCREATIEF
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Uitgaan zit er nu tochniet in,
dus die kosten vervallen

opzaterdagomdat erdanmeer
kortingstickers zijn.Ookat ikmet
het seizoenmee. Ik investeerde in
eenpelletkachel,waardoormijn
maandelijkse energiekostendaal-
den van€250naar €55. Ik verkocht
vanalles viaMarktplaats.Gelddat
ik zo vrijspeeldeging indeaflos-
sing vanmijnhypotheek.Daar-
doorkon ikmijnhuis ondanksde
waardedaling zonder restschuld
verkopen toen ik laterwelbewust
kleiner gingwonen.’
Hetwas eenomschakeling,

maar zekreeg er lol in. ‘Ik zaghet
niet als “nietsmogen”,maarkeek
naardemogelijkheden. Ikheber
zoveel vangeleerd enbenLek-
kerLevenMetMinder.nl begon-
nen.Nu,met alle ervaring, bekijk
ik rustigwatdekomendecrisis
gaat brengen.Niet alleenomdat
ik erbeter voor sta,maar vooral
ookomdat ikweethoe zo’n crisis
werkt.’

Vleesvervangers
Kunnenwij net als Faber-Versluis
zo snel veranderen?Probeerhet
uitmethet tweededeel vande
stresstest: eenmaand lang je varia-
bele kostenhalveren.Dezekosten
zijnhetmakkelijkst tebeïnvloe-
den, dus laaghangend fruit. Reken
jehuidige variabele kostenom
naar eenweekgemiddelde (door ze
door 4,5 tedelen) enhalveerdat.
Opwelkweekbedragkomjedan?
€200, €400?Kijk eerstwelkekos-
ten je eenmaandkuntoverslaan.
Uitgaan zit ernu tochevenniet in,
dusdiekosten vervallen.Wie rookt
kanenormbesparen (€200per

maandbij eenpakjeperdag) en
grote gezondheidswinst boeken.
Opdeboodschappenzijnookdat
soort duodoelen tebehalen.Naast
toiletpapierwerdenookchips
gehamsterd.Wevoelenonskenne-
lijk zieligmet al diebeperkingen
engaancompenseren.Maarover-
gewicht is ongezondeneen risico-
factor voor corona. Schrapdiedure
dikmakers, snacks, zoetwarenen
frisdrank.HetVoedingscentrum
adviseertwater, thee enzwarte
koffie tedrinken.Kook zelf, dat is
al snel tienkeer voordeligerdan
kant-en-klaar.Doezelfboodschap-
pen inplaats vanmaaltijdboxen te
bestellen. PakBasic-productenbij
AlbertHeijn. Las een vegetarische
offlexitarischemaand inenmaak
zelf vleesvervangers. Verzinmoge-
lijkhedenwaarmee jede stresstest
kunthalen.Noteer jeuitgavenen
bevindingen.Controleerdaarna je
vaste lastenenkijkof erwinst is te
boekendoorover te stappen.
Bedenkookhoe je je inkomen

kunt aanvullen. Pedro vanHelden
(35) begonalsdirecteur vanad-
viesbureauSolvidOndernemen in
2010, dus tijdensde vorige crisis.
‘Wij adviseren zzp’ers enhetmkb:
hoekunnenzij in lastigeomstan-
dighedenpositief blijven?Een
klant vanonsmoesthalsoverkop
haarkledingwinkel sluiten.Op
onsadviesbelde zij al haar klanten
enboodkledingadvies aan.Haar
omzetbleef oppeil, klantenwillen
gewoonhelpen. In feite vraagt
zo’nondernemerniet “wilt u iets
kopen?”maar “wilt uhelpen?”, en
debereidheiddaartoe is enorm.’❑
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