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Does money represent luxury, security,
and peace of mind, or stress, inequality,
barriers, and greed? LOADED is written

for anyone who struggles with their complex
relationship with the so-called “root of all evil.”

Rather than offering traditional financial advice,
Sarah Newcomb (a Morningstar behavioral
economist) digs deeper and approaches money
management from a fresh angle. LOADED
explains how our experiences with money have
a psychological basis and can often run counter
to our core values.

Our personal history has a profound influence 
on how we handle or mishandle money. In 
reality, however, money is a simple tool, a 
neutral resource that is full of possibilities. It 
can be used for good or for ill, and how we 
use it is entirely a matter of personal choice. 
Our relationship with money is almost never 
about the numbers. It is about the stories we 
tell ourselves because of those numbers. We 
all come to believe certain stories based on our
upbringing and our experiences with money.
This is where our relationship with money is
rooted, and this is where sound money
management begins.

Based on years of research and filled with
illustrative stories, LOADED offers an important
guide for identifying the harmful core beliefs 
about money and what can be done to
challenge and overcome those negative beliefs.

(continued from front f lap)

Once a clear understanding of an individual’s
beliefs about money is established, the
human-centered approach to budgeting and 
money management can be put into action. 
This budgeting structure incorporates several
principles from psychology that are missing
or misaligned in traditional budgeting methods.

The fresh approach outlined in this book is 
a money management method rooted in
psychology that offers a way of changing
one’s financial life by creating a plan for
money that is both deeply satisfying and also 
sustainable over the long term. The author
also includes a wealth of worksheets and
personal money psychology assessments to 
aid in the LOADED process.

LOADED offers an approach for discovering 
and understanding your relationship with
money that will lead to more peace and
satisfaction in your financial life.

SARAH NEWCOMB, PhD, is a behavioral
economist at Morningstar and HelloWallet (a
personal financial wellness company owned
by Morningstar). An interdisciplinary scholar,
Sarah is well versed in consumer psychol-
ogy, economic decision-making, personal
money management, and cognitive and so-
cial psychology.
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B“LOADED is that rare resource which somehow captures both theoretical

and practical wisdom about money, personality, and life. Your views – and
actions – with money will be much improved after reading the wonderful advice 
in LOADED.”

 —James Grubman, PhD, author of Strangers in Paradise: How Families    
Adapt to Wealth Across Generations and co-author of Cross Cultures: 
How Global Families Negotiate Change Across Generations

YOUR MOST VALUABLE ASSET...IS YOU. LOADED
WILL TEACH YOU HOW TO MAKE THE MOST OF IT.
Based on decades of research and years of hands-on experience with people 
from all walks of life, LOADED is a must-read for anyone who finds themselves
caught between the desire to thrive financially and the complex emotions and 
conflicting priorities that money so often brings to our lives. 

Inside, you will learn to:

 • Check your stories. Pinpoint and change beliefs that hold you back.

• Choose your strategies. Learn how to align your money with your needs.

• Cultivate your value. Put your unique resources to use and earn more.

Deeply researched, yet written in an approachable, conversational tone,
LOADED offers insight into how your personal experiences have shaped your 
financial attitudes, and how you can build a healthier relationship with money. 
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OVER GELD, PSYCHOLOGIE EN HOE JE VERDER GERAAKT 
ZONDER JE WAARDEN UIT HET OOG TE VERLIEZEN: 

LOADED

W A A R D E ( N ) V O L ! 
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Wat geld betreft hebben we 
allemaal issues.

We weten het. We hebben problemen met geld. Of je het als individu 
bekijkt, of als land, het maakt niet uit. Zowel privé-initiatieven als ook 
openbare instellingen en overheden geven jaarlijks miljoenen uit om 
mensen te leren budgetteren, sparen, beleggen en uit schulden te gera-
ken. Er is helaas één probleem: het (b)lijken weinig succesvolle inspan-
ningen te zijn.

En iedereen heeft een verklaring waarom. Het ene kamp zegt 
omdat mensen niet willen leren, een ander denkt dat het komt omdat 
we op jonge leeftijd niet hebben leren omgaan met geld. Ik denk 
dat de belangrijkste reden is omdat veel van deze programma’s 
alleen maar over cijfers en boekhouding gaan en niet starten vanuit 
onze hersenen, of niet echt rekening houden met ons gedrag.
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Workshops en lezingen over geld en beleggen zijn niet altijd rele-
vant voor veel mensen. Wat schiet je er mee op iets te leren over het 
effect van cumulatieve interest over 40 jaar als je al moeite hebt om je 
wekelijkse boodschappen te betalen. De materie en kennis die behan-
deld wordt, staat vaak te ver af van de huidige leefwereld van 
mensen, en daardoor ontbreekt de noodzakelijke emotionele trigger of 
klik. Als je thuiskomt en die kennis niet kunt toepassen, wat moet 
je er dan mee? Het lijkt dan wel één van die vele wiskunde lessen.

Daarom heb ik mezelf voorgenomen dat ik als financiële begeleider 
zo min mogelijk cijfers wil gebruiken. Begrijp me niet verkeerd, ik ben 
gek op getallen. Maar al mijn studie over getallen en cijfers hebben mijn 
financiële problemen niet opgelost. Terwijl het leren over mezelf, over 
hoe ik denk en mijn gedrag, wel geholpen heeft. Natuurlijk, als je je geld 
goed wil beheren dan ontkom je niet aan wat “number-crunching”, dan 
moet je omgaan en werken met cijfers. Maar ik geloof oprecht dat voor 
veel mensen geldzaken minder rond cijfers draait en veel meer over de 
verhalen die we onszelf vertellen (of wijsmaken). Geld zit diep gewor-
teld in onze cultuur, onze maatschappij en sociale betekenis. En we heb-
ben allemaal een bepaalde houding ontwikkeld op basis van verhalen en 
wat ons verteld werd over hoe we (moeten) denken over geld. De geld- 
en beleggingsbeslissingen die we nemen worden beïnvloed door onze 
cultuur, onze sociale omgeving en de emotionele betekenis die we eraan 
toekennen. Maar veel adviseurs negeren of gaan niet diep genoeg in op 
deze aspecten. In plaats daarvan worden ons dingen over geld aange-
leerd alsof wij als mens alleen maar rationele beslissingen zouden kun-
nen nemen met behulp van een rekenmachine. En dat we zonder 
probleem bij deze rationele afwegingen onze passies, emoties en behoef-
ten kunnen uitschakelen. Natuurlijk is dit absoluut niet zo. Ge-
drags-Economisch onderzoek toont steeds duidelijker dat mensen niet 
louter rationeel zijn wanneer ze financiële beslissingen nemen. Ondanks 
de schokgolf die dit inzicht veroorzaakte in de wereld van het econo-
misch academisch onderzoek, is dit voor niemand onder ons echt een 
verrassing.
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als:
David W. Krueger, MD, verwoordde de kracht van emoties en geld 

Money is probably the most emotionally meaningful object in contempo-
rary life; only food and sex are its close competitors as common carriers of 
such strong and diverse feelings, significances, and strivings.

De realiteit is dat we financiële beslissingen nemen in de veel bre-
dere context van ons leven. Elke aankoop, betaling, belegging of gift is 
een stukje uit de puzzel van ons dagelijkse leven; dus je werk, je gezin 
en familie, uw ambities, verplichtingen, je gevoelens, hoop, de uitda-
gingen waar we mee worstelen, en ook allerlei frustraties.

Om door dat complexe leven te navigeren, nemen we shortcuts, ont-
wikkelen we vuistregels en vertellen we onszelf graag simpele verhalen 
als leidraad. Deze menselijke karaktereigenschap tot aanpassing aan om-
standigheden helpt ons om snel te beslissen en de wereld rondom ons te 
interpreteren. Het probleem ontstaan pas als deze verhalen die ons ei-
genlijk verder zouden moeten helpen, ons in de weg staan en tegenwer-
ken bij het realiseren van onze doelstellingen. Als dit gebeurt hebben we 
een hulpmiddel nodig om onze verhalen kunnen herschrijven, en terug 
op het juiste pad geraken naar de best mogelijke toekomst voor onszelf!

Met dit in het achterhoofd, gaan we starten met een terugblik naar de 
omgeving en de omstandigheden waar ons financiële leven begon. Onze 
‘core beliefs’ en (diep)gewortelde verhalen beginnen in onze individuele 
relaties, onze omgeving en de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. 
We hebben allemaal unieke omstandigheden, rolmodellen en ervaringen 
met geld en beleggen, dus geen enkel boek kan perfect jouw verhaal be-
schrijven. Echter, één zaak is vrij universeel: Geld is een geladen concept 
in onze cultuur. Zo volgeladen met betekenis, in feite, dat het het meest 
onbeleefde onderwerp ter wereld is om zomaar ter sprake te brengen.

Noot
 1. David W. Krueger, “Money, Success, and Succes Phobia” in The

Last Taboo: Money as a Symbol & Reality in Psychotherapy & Psychoa-
nalysis. (New York: Brunner/Mazel, 1986)
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2

Money Messages: Verhalen & 
Waarden

Money never stays with me. It would burn me if it did. I throw it 
out of my hands as soon as possible, lest it find its way into my 
heart.

—John Wesley, cofounder of the Methodist Church

We praten niet over geld
Wil je een gesprek snel afbreken, vrienden verliezen of mensen afsto-
ten? Dat is niet zo moeilijk. Echt niet. Vraag gewoon aan iemand hoe-
veel geld hij of zij jaarlijks verdient.

Nog meer dan religie of politiek, zelfs meer dan persoonlijke ge-
zondheidsproblemen en belastingen en nog meer dan de dood, is geld 
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voor veel mensen het meest ongemakkelijke en oncomfortabele ge-
spreksonderwerp.

In een onderzoek van Wells Fargo gepubliceerd in 2014, verklaarde 
bijna de helft van alle ondervraagden dat geld het moeilijkste onder-
werp was voor hen om over te praten. Dit is niet echt verrassend. In 
onze moderne westerse maatschappij hechten we een groot belang aan 
onafhankelijkheid en persoonlijk succes. We weten dat van het mo-
ment dat een getal wordt uitgesproken, er onmiddellijk een oordeel 
volgt. Intuïtief begrijpen we dat een visie op geld voortvloeit uit de 
normen en waarden van iemand. Een verschil van mening over hoeveel 
geld is genoeg of teveel kan een vriendschap breken.1

In tegenstelling tot een wat velen geloven, praten rijke mensen niet 
meer over geld dan arme mensen. Regelmatig als ik een groep toe-
spreek over financial psychology en omgaan met je geld, hoor ik men-
sen de onrechtvaardigheid betreuren dat kinderen uit rijke en 
vermogende gezinnen veel beter voorbereid zijn om later om te gaan 
met geld dan kinderen uit minder gefortuneerde gezinnen. Rijkere ou-
ders zijn echt niet altijd beter in hun kinderen een goede financiële 
opvoeding geven. Boeken zoals Rich Dad, Poor Dad doen ons anders 
geloven, maar het is gewoon niet waar. In juni 2015 is in de New York 
Times een artikel2 gepubliceerd door Ron Lieber. In dit artikel werd 
geschreven over de resultaten van een onderzoek bij vermogende ou-
ders dat het tegendeel nogmaals bewijst en deze mythe naar het rijk der 
fabelen verwijst. Slechts 17  percent van de ouders in dit onderzoek 
gaven aan dat ze hun kinderen over hun inkomen en vermogen vertel-
len als de kinderen 18 jaar oud zijn. Toen gevraagd werd waarom, gaf 
een derde aan: “De kinderen hebben daar geen zaken mee.” Dat is niet 
echt wat ik een open financiële communicatie wil noemen…

Als vermogende mensen echt beter waren in het bespreken 
van geld met hun kinderen dan zouden we misschien niet zoveel 
verhalen horen over het zogenaamde “shirtsleeves to shirtsleeves 
in three generations” fe-nomeen: de eerste generatie bouwt het 
vermogen op, de tweede geeft het uit en de derde generatie blijft 
met lege handen achter… Doorheen de tijd blijft deze cyclus van 
rijkdom zich keer op keer herhalen. Bijna elke cultuur in de 
wereld heeft in eigen woorden een beschrijving 
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voor dit fenomeen. Dus dit is niet alleen een Amerikaans of nieuw 
fenomeen. In Italië zegt men “Van stallen naar sterren naar stallen.” 
In Japan: “De derde generatie verandert het huis in een ruïne.” In China, 
is het simpele gezegde, “Vermogen overleeft geen drie generaties.” Dit 
patroon van creatie en weer verliezen binnen drie generaties van 
rijkdom en vermogen is blijven bestaan in elke cultuur. Ja, er zijn 
voor-beelden van families die erin geslaagd zijn om vermogen over te 
dragen en te blijven behouden over veel generaties. Maar toch is er maar 
heel weinig “Oud geld” in de wereld en veel minder dan je zou denken. 
Als vermogende ouders echt veel beter waren in hun kinderen opvoeden 
in het omgaan met geld dan zou dit patroon doorbroken kunnen 
worden. Maar de waarheid is dat teveel mensen gewoon niet praten 
over geld.

Als niemand praat over geld, hoe kun je dan iets over geld leren? 
Onderzoek toont aan dat we eigenlijk niet veel leren. Annamaria 
Lusardi, zonder twijfel één van de meest prominente experts op het 
gebied van financial literacy in Amerika en daarbuiten, ontwikkelde 
een eenvoudige test over basisvaardigheden rond geld: the Big Five 
Financial Literacy Questions. Deze vijf vragen gaan over eenvoudige 
financiële concepten zoals rente, inflatie en risico. Hoe eenvoudig deze 
kleine quiz ook lijkt, het resultaat in Amerika bleek bedroevend laag 
want slechts 15 procent beantwoordde de vragen allemaal correct. Niet 
alleen in de VS maar ook in de rest van de wereld waar deze test werd 
afgenomen, zie je zelfde resultaten. Denk je dat jij het beter doet? In de 
bijlagen van dit boek (Appendix A) zijn de “Big Five” vragen samen 
met een eenvoudige uitleg van elke vraag opgenomen. Zelfs een drie-
vragen versie met de echte basisconcepten gaf eenzelfde resultaat.

Ons algemeen gebrek aan financiële kennis en vaardigheden kan 
het gevolg zijn van het niet open met elkaar willen praten over geldza-
ken. Of is ons gebrek aan kennis – en dit niet willen laten blijken – 
misschien wel de oorzaak van twijfels hebben om over geld te praten. 
Linksom of rechtsom, het probleem blijft zo bestaan. Het is onbeleefd 
om met anderen over geld te praten.

Of niet?
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We praten voortdurend over geld
Over geld en sociale klasse praten is misschien taboe, maar eigenlijk 
doen we het voortdurend. We doen het niet expliciet met woorden 
maar met duizenden kleine, onuitgesproken, sociale en 
maatschappe-lijke signalen. Waar we wonen, welke kleding we 
dragen, welke scholen we volgen of onze kinderen naar toe sturen, 
welke auto we rijden, waar we boodschappen doen en winkelen, 
ons taalgebruik, welke zaken we belangrijk vinden en allerlei andere 
signalen die we uitsturen en waaruit anderen kunnen opmaken waar 
wij ons bevinden op de socio-economische ladder.

Kinderen pikken deze signalen en verborgen boodschappen – 
Money Messages – snel op. En maken ze onderdeel van hun persoon-
lijke verhalen. Ik sprak met iemand over onze respectievelijke 
ervaringen in een klas vol opgroeiende jongeren in een betere midden-
klasse wijk van een stad in Maryland:

Ik herinner me hoe het voelde toen ik elke dag met de schoolbus naar 
school reed en ik stress en angstgevoelens had omdat ik deel wilde 
uitmaken van en geaccepteerd worden door de groep. Ik ben opge-
groeid in een kleine trailer. In mijn straat waren er een heleboel rijke 
kinderen die in grote huizen woonden. Ik zag elke dag de zwemba-
den, merkkleding en sportfietsen. Al van toen ik jong was, besloot ik 
dat ik op een dag rijk zou zijn. Het gezin waar ik opgroeide was hele-
maal niet arm. Mijn ouders werkte lange uren in een klein familiebe-
drijf en verdiende zo goed hun geld. En we hebben altijd meer dan 
genoeg geld gehad. Met Kerstmis was onze woonkamer overladen 
met cadeau’s. Onze kleinere woning werd meer dan voldoende 
gecompenseerd met andere dingen.

Als jong kind was ik bang dat andere kinderen zouden ontdekken 
dat ik niet in zo een groot huis woonde als zij. En dat dat verhaal snel 
rondverteld zou worden op school zodat iedereen het zou weten. De 
caravan waar ik woonde, stond een vijftien meter van het huis van 
mijn grootouders. Dit was een wat oudere en eenvoudige boerderij. 
Dus als iemand op de bus vragen stelde, dan vertelde ik dat ik daar 
woonde. Ik had dagelijks angst en stress in de bus dat op een dag mijn 
geheim bekend zou worden.
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Deze kleine jongen leefde met dagelijkse stress omdat er onuitge-
sproken money messages waren waardoor hij dacht dat hij uitgesloten 
zou worden als mensen er achter zouden komen dat hij in een caravan 
woonde. Wat mij misschien nog wel het meeste raakt in dit verhaal, is 
dat hij door zijn angst waarschijnlijk nooit een vriendje uitgenodigd 
heeft om bij hem thuis te komen spelen. Money messages hebben toen 
al zijn gedrag gevormd. En het financieel verhaal waarin hij geloofde, 
zorgde voor leugens en een gelimiteerd sociaal leven.

Money messages verschijnen overal in onze maatschappij: in song-
teksten en liedjes, in films en in onze literatuur. Als kind zijn we opge-
groeid met sprookjes en verhalen waarin iedereen streeft naar geld en 
rijkdom. Deze verhalen worden realiteit wanneer we naar school gaan 
want we worden beoordeeld op onze merkkleding en de huizen waarin 
we wonen. Ook voor volwassenen gaat dit nog verder. Wanneer we 
uitgaan, in onze sociale omgeving of zelfs bij kerkbezoeken. Money 
messages zijn overal. Soms subtiel aanwezig. Soms overduidelijk. Soms 
zijn ze positief. Sommige zijn dat niet. Maar allemaal vormen ze een 
onderdeel van onze ervaringen en houding tegenover geld.

De eerste stap als je een gezonde relatie met geld wilt hebben, is 
duidelijkheid krijgen welke money messages jij persoonlijk hebt meege-
kregen. Welke signalen raakten je diep, tot in je hart. En zijn bepaalde 
verhalen of gebeurtenissen nog steeds van invloed op je leven vandaag 
de dag?

Van Freud tot Frodo: De verhalen die we elkaar vertellen
Sigmund Freud schreef dat de menselijke geest geld gelijkstelt aan uit-
werpselen: het slijk der aarde. Natuurlijk, met Freud kan je zoiets ver-
wachten. Maar hoewel dit vreemd lijkt, is de idee dat we culturele of 
onbewuste metaforen gebruiken voor geld, helemaal niet zo raar.

Vraag het een econoom, wat is geld? Hij zal antwoorden dat geld 
een bepaalde “eenheid of hoeveelheid van waarde” is. 

Of een “overdrachtsmiddel”. Waarschijnlijk zijn economen de 
enigen die zo ’n steriele of afstandelijke antwoorden geven. Deze 
emotieloze beschrijvingen staan ver af van de meeste culturele 
interpretaties. Heilig of werelds. Bijna elke money message draagt iets 
van goed of kwaad in zich. En we 
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geloven die boodschap en dit heeft een morele invloed op de lange 
termijn. De invloed op ons gedrag en waarom we iets wel of niet doen, 
op onze geldbeslissingen, is groot. De morele ondertoon van deze 
boodschappen verklaart ook waarom zoveel mensen een haat-liefde 
verhouding hebben met geld. Of waarom sommigen geld bestempelen 
als “noodzakelijk kwaad”.

Money messages vind je terug in onze culturele en historische verha-
len, fabeltjes, onze spreekwoorden en volkswijsheden. We kunnen 
grofweg drie categorieën onderscheiden. Allereerst zijn er wijze woor-
den die we tegenkomen in spreekwoorden en gezegden. Een soort van 
boodschappen en verhalen die een advies over je leven geven.

Geld groeit niet aan bomen.
Geld doet de wereld draaien.
Geld is het begin van al het kwaad.
Je kunt geen liefde kopen met geld.
Elke centje gespaard is een centje verdiend.
Meer geld, meer problemen.

Deze money messages herkent iedereen. Je heb zelf ook ongetwijfeld nog 
voorbeelden die jij hebt meegekregen van je ouders, grootouders of 
leraren. Ze lijken misschien wat flauw of onbelangrijk maar zelfs 
deze kleine – op het eerste gezicht onbenullige – woorden hebben 
een krachtig effect op het vormen van onze basiswaarden, onze core 
beliefs.

Bijvoorbeeld, “Geld groeit niet aan bomen” is bedoeld om 
mensen aan te sporen dat geld waardevol is en niet zomaar verspild 
moet wor-den. Maar het heeft ook een boodschap in zich van 
schaarste, tekort en gebrek. Behalve de boodschap dat je de waarde van 
geld moet respecte-ren betekent het ook dat het niet zomaar altijd of 
zondermeer overal beschikbaar is. Als je gelooft als kind dat het 
moeilijk is om geld te verdienen, hoe kijk je dan naar werken en geld 
verdienen? Voel je jezelf sterk en zeker genoeg en heb je vertrouwen 
in je mogelijkheid om je-zelf financieel te kunnen onderhouden? Zie 
je geld als iets wat je per-soonlijk kunt bezitten of bekijk je het 
eerder als iets waar je mee worstelt om het te kunnen verkrijgen?
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“Geld is het begin van al het kwaad” is een andere klassieker. Het is 
eigenlijk een bekende verkeerd vertaalde quote uit de Bijbel. 

Volgens 1 Timothy 6:10 uit de ‘King James Version’, is de juiste zin: 
“For the love of money is the root of all evil.” Er wordt eigenlijk een 
andere boodschap gegeven. Niet het geld op zich is het begin van al 
het kwaad in de wereld, maar wel de mensen gedreven door hebzucht 
in hun hart vormen het kwade. Kleine interpretatieverschillen kunnen 
een enorm groot verschil maken in hoe we kijken naar de wereld, en 
specifiek in deze boodschap, dat geld verantwoordelijk zou zijn voor 
alle negatieve en donkere gebeurtenissen in onze wereld. Ik verwijs 
nog even naar de quote van John Wesley in het begin van dit hoofd-
stuk.

Deze boodschappen zijn eenvoudig te verdelen over de categorie: 
“Geld is goed.” of “Geld is slecht.” Omdat dit duidelijk uit de bood-
schap blijkt en het (verbaal) een moreel oordeel vormt over geld. Soms 
is er sprake van een ethisch dubbelzinnige uitleg, bijvoorbeeld: “Geld 
is macht.” Deze macht kan op zichzelf goed of slecht zijn, afhankelijk 
van wat jij voelt bij macht. Maar meestal als je mensen dit hoort zeg-
gen, dan volgt er nog een aanvulling zoals: Geld is macht en macht 
werkt corruptie in de hand. En daarom brengt geld corruptie met zich 
mee.” Met deze visie kun je ook kijken naar geld zoals de Ring van 
Mordor in J.R.R. Tolkien’s beroemde boeken. Het is een bedreiging 
voor de vernietiging van het hart van iedereen die te lang vasthoudt 
aan de macht. De morele les is duidelijk.

Andere money messages zijn minder voor de hand liggend omdat ze 
niet uitgesproken worden, maar verstopt zitten in een verhaal. Bijvoor-
beeld de verhalen met karakters waarbij rijken als steenharde, ziekelijke 
varkens zonder gevoel voor medemensen worden afgebeeld. Terwijl de 
armen glorieuze deugdelijkheid belichamen. We zien de karikaturen 
steeds opnieuw opduiken in het verleden of de modern tijd: Koning 
Midas, Ebenezer Scrooge, Mr. Montgomery Burns in de Simpsons, en 
Mr. Krabs in SpongeBob hebben allemaal een zelfde slecht karakter. 
En ze zijn allemaal figuren die geld boven alles verkiezen. Zielloos of 
misleid. Zeker niet de persoon die wij willen zijn. Want dit zijn perso-
nages met verkeerde prioriteiten.
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Aan de andere kant zie je de populaire personages met een puur 
hart die in verschrikkelijke omstandigheden en met een helpende hand 
van god of het lot blijven volharden en overleven. Oliver Twist, Alad-
din, Zwervertje (in Lady en de vagebond, de film van Disney), Asse-
poester en Charlie Bucket (Sjakie en de Chocoladefabriek) zijn allemaal 
belichamingen van nederige en bescheiden mensen waarbij het lot een 
handje helpt. Ironisch maar hoe helpt het lot hen? Door ze rijk te 
maken! Maar wat houden we toch van deze verhalen.

Deze verhalen en karakters hebben altijd een paar positieve lessen 
waar we van kunnen leren, maar ze kunnen ook een negatief 
effect hebben als we ons teveel laten meeslepen door de stereotypes. 
Een waar-schuwing is hier op zijn plaats want deze verhalen zijn vaak 
zo ontzet-tend vereenvoudigd in wie de helden zijn, en wie de 
slechterik. Het is niet moeilijk om alle rijke mannen te vergelijken 
met die hebzuchtige Ebenezer Scrooge. En de verleiding is groot om 
alle arme jongens te zien als Sjakie . Maar door karikaturen te 
schetsen, lopen we het risico dat we onze eigen financial well-being 
saboteren. Als rijkdom gelijk staat aan hebzucht en armoede met 
goedheid dan kunnen we onbe-doeld de verwachting wekken dat 
iemand die een goed persoon is en ook rijk, alleen maar een goed 
persoon blijft als hij of zij geld weg-schenkt…

De idee dat mensen met een goede inborst geld zoveel mogelijk 
mijden, al dan niet met de hulp van het lot, lijkt indringend aanwe-
zig in deze verhalen en onze cultuur. Het is zo dat deze verhalen vaak 
de economische ongelijkheid belichten. Maar het wordt gevaarlijk als 
we besluiten dat een persoon alleen maar kan kiezen tussen 
ofwel rijkdom, ofwel sociale en ethische drijfveren. De ondertoon 
in veel films en verhalen met een financiële moraal veroordelen 
geld als on-fatsoenlijk en dwingen ons om te kiezen uit de twee. 
“Goede dingen gebeuren bij goede mensen.” En het lijkt wel of geld 
alleen maar een goed iets is als het een onvoorwaardelijke beloning 
was voor een goed hart.
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 Het derde type verhaal is het verhaal dat we aan iedereen over 
onszelf vertellen door middel van de subtiele en niet altijd zo 
subtiele sociale hints die ik eerder vermeldde—met onderliggende 
economische maar onuitgesproken hints.

Money messages zijn overal. De boodschappen en verhalen zijn er 
thuis, op TV, in bioscopen. Op grote reclameborden in grote letters. 
Maar ook bijna onzichtbaar en stil aanwezig in onze sociale normen. 
Zelfs voor we kunnen praten, komen ze al ons leven binnengeslopen. 
Tegen de tijd dat we opgegroeid zijn tot volwassenen maken deze per-
soonlijke verhalen een onbewust onderdeel uit van onze core beliefs, 
onze basiswaarden. En de verhalen die we elkaar vertellen, worden de 
verhalen die we ook onszelf voorhouden en waar we in zijn gaan geloven 
als de enige waarheid.

De verhalen die we onszelf vertellen en waar we aan vasthouden 
Tijdens het opgroeien tot volwassenen zullen de verhalen en de 
money messages, samen met onze ervaringen, een evidence-based 
eigen verhaal worden over geld en hoe we over geld denken en met 
geld omgaan. Voor sommigen onder ons zijn er bepaalde kritische 
momenten die ons financieel denken in één klap bepalen. Bij anderen 
krijgen de verhalen en denkwijzen langzaam vorm naarmate ze ouder 
worden. We hebben allemaal ons unieke, eigen verhaal, maar vaak 
realiseren we ons dat niet omdat er het niet naar gevraagd wordt.

De Money messages die we binnenkrijgen, de rolmodellen die we 
zien en de wereld rond ons, van geboorte tot vandaag, vormen de basis 
voor ieders verhaal over geld, de rol welke geld speelt in onze levens en of 
geld jouw beste vriend of ergste vijand is. Tijdens gesprekken met 
mensen uit heel verschillende achtergronden, vroeg ik telkens naar hun 
financiële verhalen…

Wij zijn benieuwd naar jouw anekdotes. Stel jezelf eens de vraag. 
Wat betekent geld voor jou, wat is jouw verhaal over geld? En beeld 
jezelf eens in als je verhalen van anderen hoort, of jouw verhaal anders 
zou zijn bij dezelfde omstandigheden?
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BONUS: Uit de bijlagen van 
Waarde(n)vol! Loaded: 
Schrijf uw persoonlijke financiële verhaal

Het verhaal zit al in je hoofd. Deze oefening helpt je om het 
duidelijk te zien door het neer te schrijven, zodat je een besluit 
kan trekken over hoe goed het werkt voor u en of je misschien 
wat aanpassingen moet maken. De vragen hieronder zijn slechts 
een vertrekpunt. Ze helpen het denkproces op gang, maar beperk 
jezelf niet tot enkel deze opsomming.

Eender wat er in je opkomt, eender wat belangrijk of beteke-
nisvol aanvoelt – vooral dingen die sterke gevoelens oproepen – 
zijn de moeite waard om te onderzoeken. Neem wat tijd om een 
paar antwoorden neer te schrijven, een paar woorden of korte 
zinnen zodat je er later op kan terugkomen wanneer je uw ver-
haal uitschrijft.



Wie waren op financieel gebied de twee of drie meest invloedrijke 
personen in uw leven, en hoe keek elk van hen naar geld?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als geld een personage zou zijn in uw levensverhaal, zou het dan tot 
nu toe beschrijven als een vriend of een vijand?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welke geld-boodschappen hoorde tijdens het opgroeien? Zagen de 
mensen rondom u geld als goed of slecht, als hemelse manna of het 
slijk der aarde? Hoe hebben deze inzichten invloed gehad op uw eigen 
perspectief?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welke woorden komen bij je op, als je de volgende zin afmaakt: Geld 
is…”. Of “In mijn leven was geld…”.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welke emoties associeer je het sterkst met geld?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neem nu een schrijfblok of uw laptop, en gebruik de kernwoorden en 
verhaallijnen hierboven om uw financiële verhaal te schrijven op een 
paar bladzijden.
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Wat schrijven anderen over 
Waarde(n)vol:

‘Iedereen heeft een persoonlijke relatie met geld. Maar is die relatie 
wel gezond? Wie is de baas over wie? Wie stimuleert wie? 
Haalt deze haat-liefde-relatie wel het beste uit beide naar boven? 
Makkelijk leesbaar zoomt Dr. Sarah Newcomb in op deze 
relatie. Zij toont op een verfrissende manier de emotionele 
waarde van geld. Niet alleen theoretisch maar ook 
ontwapenend vol herkenbare praktijkvoorbeelden’.

—Egbert Berkhoff, 
directeur NNEK Vermogensbeheer & Fondsenplatform



“Onze relatie met geld is soms complex en bepaald door talloze 
factoren. Dit boek leert je omgaan met die complexiteit zodat je 
jezelf beter leert kennen. Het resultaat is dat je misschien een 
betere con-sument, spaarder en belegger wordt.” 

—Hugo Lasat, 
President BEAMA

‘Ons westers leven heeft nog weinig taboe’s. De energie van ‘geld’ en 
hoe daarmee om te gaan is er nog één van. Nochtans hebben we 
allemaal een complexe en gelaagde relatie met ‘geld’: hoe je met geld 
omgaat zegt veel over wie je bent: over je opvoeding vroeger en je 
waarden vandaag. 
De auteur buigt zich in Loaded over dit complex en boeiend thema. 
Dit boek brengt inzicht over jezelf en je relatie met geld. Het is geen 
klassiek ‘How to get rich book’ maar een ‘how to live happy’ gids. 
‘Loaded’ bevat een nieuw model van financiële huishouding en 
planning die duurzaam is en consistent met je waarden. Een 
boek dat ‘de ziel in je financiën’ brengt.'

—Wouter Torfs, 
CEO Schoenen Torfs

“We zijn er ons allen van bewust dat we een appeltje voor de dorst 
opzij moeten zetten, al is het maar om ons karig pensioentje aan te 
vullen. Echter onze afkomst en ons gedrag zijn hinderpalen om dit 
doel te bereiken. Waarde(n)vol geeft praktische technieken aange-
vuld met inspirerende verhalen om ons gedrag aan te passen zodat 
het bereiken van financiële zelfstandigheid een haalbare kaart 
wordt.”

—Sven Sterckx, 
Voorzitter VFB Vlaamse Federatie Beleggers



“Geld speelt een rol. Een hoofdrol zelfs, in het dagelijks leven, maar 
toch praat niemand er graag over. Sarah Newcomb laat in dit boek 
zien hoe allerlei sociale en psychologische factoren een rol spelen 
in hoe we denken over geld. Loaded helpt je om geld niet zien als 
probleem of als doel op zichzelf, maar als een middel om je 
persoonlijke doelen, behoeftes en ambities te verwezenlijken.” 

—Pieter Kort, 
Chief Content Officer IEX Media 

“I am extremely grateful to Ben and Robert for bringing 
LOADED to the Benelux region. As I have travelled the world 
speaking to financial advisors about this work, I have become 
more convinced than ever that these principles are not unique 
to any culture or person. Our stories are unique, but these 
concepts are universal.” 

—Sarah Newcomb, 
author of Loaded



Het boek Waarde(n)vol! Loaded  is gebaseerd op tientallen jaren 
van onderzoek en jarenlange praktijkervaring met mensen uit alle 
lagen van de bevolking; verplichte literatuur voor iedereen die 
worstelt met aan de ene kant het verlangen om financieel op te 
klimmen, en anderzijds de complexe emoties en botsende priori-
teiten die geld zo vaak veroorzaakt in ons leven.

Lees en ontdek in Waarde(n)vol! Loaded: 

• Hoe verhalen en onbewuste overtuigingen uw groei hinderen. Pas
deze aan. Check your stories!

• Hoe je moet werken op basis van een strategie. De strategie moet
jou en jouw waarden laten groeien in overeenstemming met je
noden en wat jij belangrijk vindt! Choose your strategies!

• Hoe jij optimaal gebruik maakt van je persoonlijke bronnen en
bezittingen om meer waarde (en geld) te verdienen: Cultivate your
value!

Waarde(n)vol! Loaded brengt diepgaand onderzoek op een makkelijk 
leesbare en intuïtieve manier. Lees, gun en geef met behulp van check-
lists en oefeningen jezelf waarde(n)vol inzicht in hoe jouw persoonlijke 
ervaring je financiële attitudes bepaalt. En hoe je een gezondere relatie 
met rijkdom kan opbouwen.

YOUR MOST VALUABLE ASSET...IS YOU.  LOADED 
WILL TEACH YOU HOW TO MAKE THE MOST OF IT.
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Over de auteur en de vertaling…

dr. sarah newcomb phd is een behavioral economist bij Morn-
ingstar, Inc. waar ze werkt aan de integratie van gedragswetenschappen 
in applicaties voor financieel beheer. Dr. Newcomb behaalde een Doc-
toraat in behavioral economics, een master’s diploma in financial eco-
nomics, en een master’s certificaat in personal financial planning. Via 
haar publicaties, presentaties en bijdrage aan product ontwikkeling wil 
ze de bevindingen uit haar academisch onderzoek vertalen naar prakti-
sche en nuttige hulpmiddelen voor iedereen. 
Sarah woont met haar dochter in Washington, DC.
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naar de financiële sector - eerst als beleggingsadviseur, daarna bij een 
fondsenhuis. Ondertussen werkt hij al meer dan 10 jaar bij Morn-
ingstar, een onafhankelijke Research Provider met als belangrijkste 
doel ‘het verbeteren van de beleggingservaring’ door betere informatie, 
tooling en begeleiding te voorzien. Hierbij focust hij, als collega van 



Sarah Newcomb, op de psychologie van de belegger, om u te helpen 
betere keuzes te maken, betere resultaten te halen, en uiteindelijk 
gelukkiger te leven. 
Ben studeerde in België en de VS, behaalde een Masters in Psychologie 
en past deze kennis al bijna 20 jaar toe in de begeleiding van beleggers. 
Hij spreekt regelmatig op conferenties en seminaries voor retail beleg-
gers en Investment Professionals in de Benelux, alsook voor Universi-
teiten uit België en de VS.
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Does money represent luxury, security,
and peace of mind, or stress, inequality,
barriers, and greed? LOADED is written

for anyone who struggles with their complex
relationship with the so-called “root of all evil.”

Rather than offering traditional financial advice,
Sarah Newcomb (a Morningstar behavioral
economist) digs deeper and approaches money
management from a fresh angle. LOADED
explains how our experiences with money have
a psychological basis and can often run counter
to our core values.

Our personal history has a profound influence 
on how we handle or mishandle money. In 
reality, however, money is a simple tool, a 
neutral resource that is full of possibilities. It 
can be used for good or for ill, and how we 
use it is entirely a matter of personal choice. 
Our relationship with money is almost never 
about the numbers. It is about the stories we 
tell ourselves because of those numbers. We 
all come to believe certain stories based on our
upbringing and our experiences with money.
This is where our relationship with money is
rooted, and this is where sound money
management begins.

Based on years of research and filled with
illustrative stories, LOADED offers an important
guide for identifying the harmful core beliefs 
about money and what can be done to
challenge and overcome those negative beliefs.
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Once a clear understanding of an individual’s
beliefs about money is established, the
human-centered approach to budgeting and 
money management can be put into action. 
This budgeting structure incorporates several
principles from psychology that are missing
or misaligned in traditional budgeting methods.

The fresh approach outlined in this book is 
a money management method rooted in
psychology that offers a way of changing
one’s financial life by creating a plan for
money that is both deeply satisfying and also 
sustainable over the long term. The author
also includes a wealth of worksheets and
personal money psychology assessments to 
aid in the LOADED process.

LOADED offers an approach for discovering 
and understanding your relationship with
money that will lead to more peace and
satisfaction in your financial life.

SARAH NEWCOMB, PhD, is a behavioral
economist at Morningstar and HelloWallet (a
personal financial wellness company owned
by Morningstar). An interdisciplinary scholar,
Sarah is well versed in consumer psychol-
ogy, economic decision-making, personal
money management, and cognitive and so-
cial psychology.
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B“LOADED is that rare resource which somehow captures both theoreticaland practical wisdom about money, personality, and life. Your views – andactions – with money will be much improved after reading the wonderful advice in LOADED.”

 —James Grubman, PhD, author of Strangers in Paradise: How Families    Adapt to Wealth Across Generations and co-author of Cross Cultures: How Global Families Negotiate Change Across Generations

YOUR MOST VALUABLE ASSET...IS YOU. LOADED
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V
olgende maand ver-
schijnt het boek 
Waarde(n)vol. Het is de 
vertaling van Loaded: 

Money, Psychology and How to Get 
Ahead without Leaving Your Values Be-
hind van Sarah Newcomb, doctor in 
Behavioral Economics. Haar vak-
gebied situeert zich op het kruis-
punt van psychologie en economie. 
Newcomb werkt voor de Behavioral 
Research Group van Morningstar 
in de VS. Het boek wordt in het Ne-
derlands bewerkt en vertaald door 
Ben Granjé en Robert van Beek. Die 
laatste is auteur van diverse boeken 
over gedrag en financiële planning, 
Ben Granjé is directeur van Mor-
ningstar in België en tevens Licen-
tiaat in de psychologie 
Waarom wil de bekende leve-
rancier van onafhankelijk beleg-
gingsonderzoek zich over onze 
psyche ontfermen?
Ben Granjé: “Ons doel blijft om de 
beleggingservaring van de eind-
belegger te verbeteren. We zijn 
ervan overtuigd dat als de eind-
belegger wint, iedereen wint. Het 
is in ieders voordeel dat mensen 
een goede beleggerservaring heb-
ben. Onze corebusiness is en blijft 
transparantie, het ter beschikking 
stellen van informatie over beleg-
gingsinstrumenten. We ontsluiten 
deze data met een robuuste, objec-
tieve methodologie opdat beleggers 
appels met appels kunnen vergelij-
ken. Maar we kunnen niet om het 
behavioral oftewel gedragsweten-

schappelijke aspect heen, vanwege 
de manier waarop het menselijke 
brein werkt. Een vaak aangehaalde 
vergelijking is dat de mens inzake 
hardware aan versie 2.0 zit, terwijl 
we trachten op onze hersenen iOS 
476 te draaien. De wereld evolueert 
zo snel dat onze hersenen niet altijd 
mee zijn, en ‘oude’ systemen bepa-
len hoe we informatie opnemen, fil-
teren en verwerken, nog voor onze 
‘upgrade’ hersenen ermee aan de 
slag gaan.”

Spreken over geld
Kunt u daar een voorbeeld van 
geven?
“In de beleggingsindustrie gaat het 
vaak fout op het gebied van taalge-
bruik. Als ons brein te horen krijgt 
dat aandelen flink zijn gestegen, 
vinden we dat haast automatisch 
een goede zaak, terwijl het moge-
lijks net omgekeerd is. Beter zou 
zijn te zeggen: ‘Het winstpotentieel 
van dit aandeel is gedaald’ gezien 
het zijn intrinsieke waarde bena-
dert.”
“Een ander bekend voorbeeld is de 
zogenaamde confirmation bias. Wie 
een nieuwe auto koopt, ziet plots 
overal dat model rondrijden. Bij het 
kopen van een bepaald fonds, hoor 
je om je heen allerlei mensen ook 
over dat fonds spreken. Zo komen 
we meteen bij de volgende bias: 
kuddegedrag. Kuddementaliteit
kan veiligheid betekenen en dus 
voordelen hebben, maar bij beleg-

“Beleggen is 
eenvoudig, 

maar niet 
makkelijk”

Bewegingen op de beurs 
worden voor een deel door 

emotie bepaald, net als 
onze omgang met geld. Een 

binnenkort te verschijnen 
boek probeert mensen een 
gezondere houding tegen-

over geld en beleggen bij te 
brengen.

Een productieve 
manier om met 
geld om te gaan 
en te beleggen 
begint bij zelf-
kennis.
Ben Granjé

directeur Morningstar

gen is het soms interessanter om 
tegen de stroom in te gaan.” Dat 
houdt een zeker risico in, maar in-
vesteren betekent in essentie een 
beloning krijgen voor het nemen 
van risico. Het inschatten van risico 
betekent dus ook uw irrationele ge-
voelens in rekening brengen, want 
die bepalen vaak onbewust uw zo-
genaamde rationele beslissing. 
Hoe verklaart u dat ook ver-
standige mensen domme beslis-
singen nemen over geld, zoals 
Sarah Newcomb aan den lijve 
mocht ervaren?
“Sarah ging op zoek naar waarom 
ze zichzelf saboteerde op het gebied 
van geld en status. Ze ontdekte het 

 antwoord door te graven in haar 
verleden. Ze komt uit een arm ge-
zin waarin rijke mensen steevast 
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werden afgedaan als egoïsten en 
asocialen, zonder ‘values’. Met an-
dere woorden, hoe meer waarde ze 
verzamelde, hoe meer ze onbewust 
haar waarden moest opgeven. Veel 
mensen koesteren een ambivalente 
houding tegenover geld, zonder 
zich ervan bewust te zijn.”
Hoe komt dat?
“Mensen hechten waarde aan ver-
halen. De ervaringen en lessen die 
je meekrijgt in je jeugd, bepalen 
ook hoe je staat tegenover geld en 
rijkdom. Voor sommige mensen is 
geld helemaal niet meer relevant als 
maatstaf van waarde. Zij beschou-
wen andere dingen als waardevol, 
bijvoorbeeld vrije tijd. Wanneer je 
waarden veranderen, bijvoorbeeld 
wanneer je voor het eerst samen 
met een partner de financiële huis-
houding gaat verzorgen, word je 
geconfronteerd met je onbewuste 
ideeën over waarde en waarden. 
Het verwoorden daarvan brengt in-
zicht, wat kan leiden tot een nieuw, 
beter, verhaal.

Zelfkennis
Hoe ontwikkel je een gezondere 
houding tegenover geld?
“Allereerst door het probleem te 
(h)er kennen en er op een proces-
matige manier mee om te gaan. Niet 
door de emoties te onderdrukken, 
zoals in het verleden werd gezegd. 
Dat lukt immers niet, maar je kunt 
die emoties wel een plaats geven. 
Wie bijvoorbeeld door goede beleg-

gingen stijgt op de sociale ladder, 
moet leren omgaan met de afgunst 
of het onbegrip waar hij in zijn 
vriendenkring misschien op botst. 
Geld maakt niet gelukkig, zegt men. 
Maar het maakt ook niet ongeluk-
kig. Als het goed is, verandert geld 
niet de waarden die je hebt, maar 
versterkt het mogelijkheid om ze te 
uiten.”
Hoe vertaalt dit alles zich op het 
gebied van sparen en beleggen?

“Wie je bent, wat je belangrijk 
vindt, vertaalt zich in je manier van 
sparen of beleggen. Beleg je voor 
een zekere mate van veiligheid na je 
pensioen, om iets voor je kinderen 
na te laten of om snel rijk te wor-
den? Een productieve manier om 
met geld om te gaan en te beleggen 
begint bij zelfkennis. En daarvoor 
heb je een klankbord nodig: je part-
ner, een vriend, je bank, een robo-
advisor ... Voor veel mensen helpt 

het om hun doelen duidelijk op te 
schrijven. Vandaar de werkbladen 
in ons boek, waar mensen worden 
aangemoedigd om over hun finan-
ciële doelen na te denken. Het ver-
woorden van je doelen helpt altijd 
om te zien hoe je over iets denkt of 
hoe je je erbij voelt. Het juiste ant-
woord zit in principe in jezelf en 
begint met jouw verhaal.”
Wat is de belangrijkste bood-
schap die je wilt overbrengen 

met dit boek?
“Beleggen is eenvoudig, maar niet 
makkelijk”, zie Warren Buffet al. 
In feite is het iets heel simpels, 
maar het is niet makkelijk om het 
consistent goed te doen omdat we 
voortdurend afgeleid worden door 
bewuste en onbewuste processen. 
Maar alles wat kan bijdragen tot 
betere beslissingen over geld en 
beleggen, leidt uiteindelijk tot een 
beter leven.”
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Moeten we massaal 
naar de beurs? 
De volkswijsheid 
zegt dat beleggen 

meer iets is voor financiële ex-
perts en rijke mensen.
Ben Granjé: “Morningstar propageert 
‘financial inclusion’, dat wil zeggen 
dat iedereen moet kunnen meegenie-
ten van de groei in onze samenleving. 
Wel kost het tijd en moeite om een 
evenwichtige, goed gespreide porte-
feuille op te bouwen en op te volgen. 
Beleggingsfondsen zijn dan ook een 
goede keuze voor de belegger die die 
kennis of tijd niet heeft. “
“De stappen om gezond te beleggen 
zijn vergelijkbaar met alle doelen in 
het leven. Stap één: ken jezelf. Dat is 
minder evident dan je zou denken. 
Stap twee: bepaal je doel. Wat wil je 
bereiken met je beleggingen? Stap 
drie: hoe wil je dat doel bereiken? 
Daarbij gaat het over risico, beleg-
gingshorizon, volatiliteit en asset-
allocatie. Stap 4 is: hoe vul je die 
assetallocatie in. Aan welke beheer-
der schenk ik mijn vertrouwen?” 
Met andere woorden: de verde-
ling van het vermogen in je be-
leggingsportefeuille over cash, 
aandelen, obligaties, fondsen en 
overige beleggingsinstrumen-
ten, is slechts de vierde stap.
“Inderdaad. Morningstar is mis-
schien het meest gekend voor onze 
sterrenrating, die helpt om binnen 
een activaklasse de beste spelers 
te vinden, maar de basis van een 
portfolio is de verdeling over de 
verschillende activaklassen. Die 
verdeling moet in lijn zijn met uw 
risicoprofiel en uw doelen. Ook fis-
cale overwegingen, of minimalisa-
tie van kosten kunnen een rol spe-
len bij de opmaak van je financiële 
plaatje. Beleggen is geen op zichzelf 
staand iets, maar een onderdeel van 

uw totale waarde, en een weerspie-
geling van je waarden.”

Core-satellite-benadering
Waar moet je op letten als je een 
bepaald beleggingsproduct aan-
schaft?
“De essentiële vraag is: wat moet 
dat specifieke product voor mij 
doen, binnen het geheel van mijn 
portfolio? Stabiliteit brengen, ho-
ger rendement genereren, risico 
verlagen … Het beste fonds ter we-
reld is niet noodzakelijk het beste 
fonds voor je, binnen jouw huidige 
context. Een ander belangrijk punt 
zijn de kosten: je kan de toekomst 
niet controleren - vulkanen barsten 
uit, verkiezingen draaien anders uit 
dan gedacht, de beurs kent pieken 
en dalen – maar wel de kosten die 
verbonden zijn aan dit product. En 
uit Morningstar-onderzoek blijkt 
telkens weer dat kosten zowat de 
belangrijkste indicator zijn van toe-
komstig rendement. Zeker op lange 
termijn geeft dit een sneeuwbal-
effect. Ook je persoonlijke waarden 
zijn relevant: is duurzaamheid voor 
jou waardevol, dan kan de Mor-
ningstar Sustainability Rating een 
hulpmiddel zijn.”
Zijn sommige beleggingspro-
ducten beter geschikt voor be-
paalde types beleggers? 
“Jazeker. Ik verwijs naar de eerdere 
opmerkingen inzake profiel, doel, 
en portfolio-opmaak. Elke portfolio 
is in essentie een verzameling van 
activa (aandelen, obligaties, cash, 
vastgoed …), maar elk product 
kan een verschillende wettelijke 
structuur aannemen met bepaalde 
voordelen voor uw doel. Er kun-
nen argumenten zijn inzake kosten, 
rendement, beleggingshorizon, ac-
tief of passief beheer, zorgen voor 

de familie … om te kiezen voor een 
pensioenfonds, een spaarverzeke-
ring, een gestructureerd product, 
een ETF, rechtstreekse aandelen 
of obligaties, derivaten, vastgoed, 
goud… Je moet goed je huiswerk 
maken, en/of advies vragen aan 
professionals. Bij Morningstar zijn 
we voorstander van een core-satel-
lite-benadering: een stabiele basis-
portfolio met lage kosten op lange 
termijn, en actieve elementen die 
jouw overtuiging en marktvisie in 
de praktijk brengen.”
Zo’n 80% van de actief beheerde 
fondsen slaagt er op lange ter-
mijn niet in zijn eigen bench-
mark te kloppen. Zijn actief be-
heerde fondsen niet meer dan 
een illusie?
“Elk jaar slagen een aantal beleg-
gingshuizen er wel in, maar haast 
niemand kan consistent en op lan-
ge termijn de markt verslaan. Het 
gevaar op overmoed is reëel, want 
– en hier komen we weer op het 
vlak van de gedragswetenschappen 
– ons brein onthoudt doorgaans al-
leen onze successen en vergeet de 
verliezen. Net daarom is de asset 
allocatie zo belangrijk: die helpt om 
jouw belegging op het juiste spoor 
te houden, en een eerlijke evaluatie 
maken van de verschillende ele-
menten in jouw portefeuille.
Kortom, er is niets mis met kie-
zen voor actief beheer, gesteld dat 
je goed weet waarom je daarvoor 
kiest, en dat je bereid bent hogere 
kosten te betalen in de overtuiging 
dat het een meerwaarde oplevert. 
Als je daar niet van overtuigd bent, 
of het blijkt niet uit de resultaten, 
kies dan voor passief beheer. In de 
praktijk zal men in functie van zijn 
profiel en doel doorgaans een men-
geling van verschillende producten 
in portefeuille houden.”

Spaargeld brengt niets op, voor positief rende-
ment op de financiële markten moet je naar de 
beurs. Maar hoe pak je dat goed aan?

Hoe vind je het 
beleggingsproduct 
dat bij jou past?




