
Uw Financial Life Planner

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze 
adviesmethodiek? Dan is het vast iets voor u! 
Wij begroeten u graag persoonlijk voor een 
eerste kennismaking en nadere uitleg. 
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B I J  S C H E I D I N G

A L S  D Á T  Z O U  K U N N E N . . .

Een scheiding is vaak pijnlijk; emotioneel en financieel. 
Maar het afscheid van uw partner is geen afscheid van
het leven. Het einde van een relatie is tevens het begin
van een nieuwe fase in uw leven. Misschien bent u daar
nu nog niet zo mee bezig. 

Maar het moment komt dat u aan een nieuwe 
levensfase begint. U zet nieuwe stappen en stelt orde
op zaken. Dan is het een goed idee om eens te praten
met een erkend Financial Life Planner. Die helpt u om
deze nieuwe periode volgens uw eigen wensen in te
richten. 

Gescheiden. Maar niet van het leven.



Geld, de gouden draad
in uw leven.

Geld vormt dikwijls een excuus
om dingen niet te doen. De basis
ligt vaak in onze opvoeding.
Drijfveren rondom geld zijn
veelal onbewust en afkomstig
van vroeg opgedane herinneringen
of blokkades in ons denkpatroon.
Een Financial Life Planner geeft
inzicht en legt het verband 
tussen uw onbewuste drijfveren
en de ware betekenis van geld in
uw leven. Dat maakt zijn advies
goud waard. 

Of uw geld nu rijkelijk stroomt, of dat u

de eindjes maar met moeite aan elkaar

kunt knopen, Financial Life Planning

brengt rust in uw geldzaken. Een Financial

Life Planner weet als geen ander dat

uw gedachten over geld bepalen wat

geld voor u kan betekenen. Door u te

helpen een verbinding te leggen tussen

geld en emotie, stelt hij u in staat om

met geld uw levensdoelen te realiseren.

Met oprechte aandacht en een luiste-

rend oor kijkt een Financial Life Planner

samen met u naar uw huidige 

levenswijze en uw nog te realiseren

wensen. Op deze wijze krijgt u inzicht

om zelf stappen te zetten en uw wensen

te verwezenlijken. Niet in de toekomst,

maar nu! 

Financial Life Planning; uw geld én uw leven. 

Ons advieskantoor kijkt naar geld vanuit een nieuw perspectief. Geld is voor
ons geen doel, maar een middel om uw leven zo in te richten dat u werkelijk
tevreden kunt zijn. U kunt ons zien als geldspecialist of als financiële coach die
u helpt gemoedsrust en vrijheid te vinden in relatie tot uw financiën. 

Tijdens een serie van persoonlijke ontmoetingen analyseren we samen met u
de drijfveren in uw leven. Wat is voor u werkelijk belangrijk? Wat raakt u het
diepst? En weet u wat er allemaal mogelijk is als u uw passie werkelijk durft
te volgen? Een Financial Life Planner kan u helpen concrete stappen te 
zetten. Vaak leiden gesprekken met hem tot een ommekeer. 

Na deze eerste fase maakt uw Financial Life Planner een gedegen financieel
plan voor u, waarbij uw totale financiële middelen worden geordend. Uw
droom krijgt nu een fundament van harde cijfers.

Wanneer en waarom een afspraak met een Financial
Life Planner?

Misschien voelt u al een tijd lang een sluimerend verlangen om uw diepste
wensen ooit te realiseren? Dat kan een mooie gelegenheid zijn om een 
afspraak te maken met uw Financial Life Planner! 

Maar ook uw pensioen, een gouden handdruk, verhuizing, samenwonen, 
uitwonende kinderen, scheiding, ziekte, een nieuwe baan, werken in het 
buitenland of verkoop van de zaak kunnen de aanleiding zijn voor een nieuwe
fase in uw leven. Het zijn de welbekende momenten die een intens emotionele
impact hebben en die direct invloed hebben op ons inkomsten- en uitgaven-
patroon. Dan is het tijd voor een oprecht en persoonlijk advies over de 
volgende stap in uw toekomstig leven! Dat begint op kantoor bij uw Financial
Life Planner. 

Wat onze klanten over de
Financial Life Planning 
adviesmethodiek zeggen:

‘Ik werd mij er opeens van bewust dat niet
mijn bedrijf, maar mijn gezin het meest
kostbare bezit is dat ik heb. Nu heb ik 
balans gevonden in mijn verantwoordelijk-
heden en geniet ik voluit van de extra tijd
die we samen besteden.’ 

‘Naast het verdriet en de emoties zag ik
enorm op tegen de financiële rompslomp
van onze scheiding. Kan ik een huis kopen
of moet ik gaan huren, hoe zien mijn vaste
lasten er uit, hoeveel moet ik bijwerken en
hoe gaat het met de kinderen? De advies-
gesprekken gaven mij een financieel over-
zicht én tevens uitzicht op een nieuwe
toekomst die helemaal aansluit bij mijn
eigen wensen. Dat geeft nieuwe energie en
een hoopvolle start.‘

‘Geen ingewikkelde en onpersoonlijke 
berekeningen toen ik vroeg wat de 
mogelijkheden voor een hypotheek waren,
maar oprechte vragen over mijn leven,
droombaan en huis van de toekomst. 
Dat overigens net is aangekocht. ‘ 

‘Tijdens het pensioengesprek gingen we
pas écht nadenken over hoe onze dagen er
dan uit zullen zien. De verlangens naar dit
toekomstige leven waren intenser dan we
hadden gedacht. Door dit inzicht en een
juiste afstemming van onze financiën 
kunnen we nu eerder stoppen met werken
én vanaf nu ieder jaar een heel winter-
seizoen naar Rhodos. Op deze leeftijd nog
dromen realiseren, dat hadden we nooit
durven denken!’

Een waardevolle investering in uzelf

Als ik € X zou hebben, dan… zou ik een yogastudio aan huis willen.
Als ik € Y zou hebben, dan… zou ik die camping in Zuid Frankrijk beginnen. 
Als ik € Z zou hebben, dan… zou ik mijn bedrijven verkopen. 

Misschien denkt u: ‘tja, als dat eens zou kunnen…’
Ons antwoord is: ‘ja, dat kan…!’

In een aantal opeenvolgende adviesgesprekken vinden we de concrete 
getallen die bij uw situatie passen en wordt uw droom tastbaar. Geld
wordt op deze manier een hulpmiddel op maat, om u in staat te stellen
om te leven vanuit uw hart, en te werken met passie en plezier. Dat is
onze opvatting van een persoonlijk financieel advies: een waardevolle 
investering in uzelf. 

Het Kinder Institute of Life Planning. 

Het Kinder Institute of Life Planning is opgericht door George Kinder,
grondlegger van de internationale organisatie van Financial Life Planning.
Hij schreef het boek The Seven Stages of Money Maturity en ontwikkelde
de EVOKE® adviesmethodiek. In Nederland zijn rond de 70 geregistreerde
Financial Life Planners. U heeft deze brochure ontvangen van een 
gecertificeerd adviseur. 

Uitgebreide informatie over deze organisatie, de opleiding tot Life 
Planner en een overzicht van afgevaardigden vindt u op de site van het 
Kinder Institute: www.kinderinstitute.com. 
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