KASBOEKJE

Neel van Lierop (37)
Is oprichter van Inner Compass Cards. Haar bedrijf ontwerpt en maakt inspiratiekaarten voor zelfreﬂectie en persoonlijke groei. Ze woont en werkt
in Amsterdam en Los Angeles.
Hoeveel verdient u
maandelijks?
l < €4000 (bruto)
m €4000–7000
m €7000–10.000
m > €10.000
Waar gaat het aan op?
‘Aan huur (€1500) en
andere vaste lasten
(€500); dingen als de
telefoonrekening zet
ik op de zaak. De rest
gaat voornamelijk op
aan reizen en eten. In
LA is een biologische
supermarkt waar ik
fan van ben, maar die
is niet goedkoop. Heerlijk om daarin rond
te struinen. Je kunt er
ook goed “stargazen”;
heel Hollywood doet
er zijn boodschappen.
Daar moeten mijn
vrienden me dan wel
op wijzen, ik herken
nooit iemand.’
Bent u zuinig of hebt
u een gat in uw hand?
‘Ik leef heel bewust
en houd van kwaliteitsproducten, dus
kan wel aardig veel
uitgeven. Aan voeding,
maar ook bijvoorbeeld
sporten; voor €200
in de maand train
ik wekelijks met een
personal trainer. Maar
aan de andere kant
geef ik nooit onnodig
Geldtype: Neel geeft
niet onnodig veel geld
uit, maar heeft ook
geen duidelijk ﬁnancieel plan.

geld uit. En ik kan
bijvoorbeeld dusdanig
verliefd worden op een
handtas dat ik er zo
tien jaar mee doe.’
Stel, u krijgt morgen
een miljoen. Wat zou
u ermee doen? ‘Dan
zou ik een huis in de
natuur in Nederland
kopen; in het bos of
aan zee. Het lijkt me
heerlijk om daar af en
toe naartoe te kunnen
vluchten. Ook zou ik
investeren in een paar
start-upprojecten om
mij heen. Een aantal
van de beginnende ondernemers coach ik al,
ik zou het leuk vinden
hen ook ﬁnancieel te
kunnen helpen. Ik beoog dan overigens geen
winst voor mijzelf.’
In hoeverre is de
afgelopen tien jaar
uw uitgavenpatroon
veranderd? ‘Tien jaar
geleden verdiende ik
veel meer dan nu en gaf
ik dus ook meer uit. Ik
werkte als freelanceheadhunter en leefde
het perfecte plaatje,
met een man, een cabrio voor de deur en
een lekker huis. Maar
het leven en mijn relatie voelden leeg. Ik ben
met beide opgehouden,

en daarna heel ziek
geworden. Ik had
twee jaar nodig om te
herstellen. Financieel
was ik toen wel door al
mijn reserves heen. In
die tijd bedacht ik het
idee voor mijn bedrijf.
Om op te starten had
ik uitgerekend dat ik
zo’n €30.000 nodig
had. Drie weken lang
heb ik in mijn hoofd
het mantra “Ik heb
€30.000” herhaald.
Toen werd ik opgebeld
door mijn moeder, met
een ongelooﬂijk goed
bericht; via een verloren geraakte levensverzekering ontving ik
€30.000. Daarmee heb
ik mijn bedrijf kunnen
starten.’
Spaart u voor later? ‘Ik
spaar niet structureel,
want ik leef liever in
het moment dan in de
toekomst. Het idee is
wel dat mijn bedrijf
zo groot wordt, dat ik
me geen zorgen hoef
te maken over mijn
pensioen.’
Raapt u een stuiver
van de straat op? ‘Ja, ik
vind het respectloos ten
opzichte van geld als ik
het niet zou doen.’
— Maud Beucker
Andreae

De rekenmeester
Het
spaarvarken
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De lichtzinnige

De big
spender

