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...over de zomervakantie, echtscheiding/uit elkaar gaan, 
boeiende workshops, nieuwe artikelen op de website... 

 

 

 

Hierbij stuur ik je met veel plezier de juli-nieuwsbrief!  

Wat zijn de onderwerpen deze maand? 

 Zomervakantie 
 Hoofdartikel: Wat heeft echtscheiding met de zomervakantie te 

maken? Lees het hieronder! 
 Events in het najaar die je niet mag missen! 
 Gewoon…doen & het New Financial Forum op 30 september! 
 En natuurlijk een overzicht van nieuwe interessante artikelen en 

links op de website. 

Ik wens je veel leesplezier! 
  
Hartelijke groet, 
Hubrien 
  



Zomervakantie 

Hoe ziet jouw planning van deze zomerperiode er uit? Sta je op het punt van 
weggaan? Lees je deze nieuwsbrief vanuit de hangmat in Zuid-Frankrijk? Heb je 
de caravan alweer schoongemaakt en in de stalling? Of blijf je “gewoon” thuis, 
lekker rustig –of juist niet- doorwerken in ons eigen mooie land? 
Ik hoop natuurlijk op een fijne tijd voor je en ben heel benieuwd om na de 
vakantie te lezen of te horen hoe jouw zomer is geweest!  
 
Zelf ben ik weg van 26 juli tot en met 13 augustus. Tijdens mijn vakantie staat 
mijn telefoon vaak uit en lees ik zeer beperkt mijn email. Als je dit dus leest 
voor 26 juli en je denkt: wacht even, ik moet hem nog wel even spreken voor 
zijn vakantie…: mail of bel gerust!  

 
 

Hoofdartikel: echtscheiding / uit elkaar gaan 

Ja! Het is weer zomer! Dit zonnige seizoen is hét moment om erop uit te gaan. 
Lekker aan het water, in het bos of de bergen. Zwoele zomeravonden 
doorbrengen met fijne vrienden, mooie toekomstplannen delen…. zo kan het 
zijn. Of… je zou willen dat het nog zo zou zijn.  
Want waar ik het nu over wil hebben -en waar jij misschien helemaal niet over 
wilt lezen- is echtscheiding /uit elkaar gaan. Wist jij bv. dat na de vakanties in 
de zomer en de winter gemiddeld meer stellen besluiten om uit elkaar te gaan 
dan in andere periodes?  
 
En ja: jij kiest: wel of niet doorlezen. Nu, later, of niet. Kijk maar, ik ga hieronder 
verder. 
 
We weten denk ik allemaal wel dat tussen een derde en de helft van alle 
relaties na korte of langere termijn beëindigd wordt. Dat betekent dus dat jij 
het wellicht zelf heb meegemaakt, of het in ieder geval in je directe omgeving 
hebt ervaren.  
Voor mij persoonlijk geldt dat ik in de loop van de jaren een aantal familieleden 
en vrienden uit elkaar heb zien gaan en zelf ruim vier jaar geleden ben 
gescheiden. Daarvoor en daarna heb ik veel mensen mogen begeleiden in de 
financiële afwikkeling van hun scheiding en zal ik het zeer waarschijnlijk nog 
heel vaak doen. 
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Ik schrijf hier bewust “mogen begeleiden” want keer op keer merk ik dat dit 
onderdeel van mijn werk me heel erg aanspreekt. Dat ik mensen kan –en mag- 
helpen die meestal in een heftige emotionele achtbaan zitten: dankbaarheid is 
misschien een groot woord, maar het is voor mij wel één van de belangrijkste 
redenen om als financieel adviseur te werken. 
 
Als je gaat scheiden komt er veel in korte tijd tegelijk op je af…..verdriet, pijn, 
onrust, kinderen, woonsituatie, familie, vrienden en kennissen (welke vrienden 
worden hier kennissen, en welke kennissen worden vrienden….), angst, 
verdelen van de spullen, geld…. Dit zijn maar een paar gedachten, ik denk dat je 
zelf nog wel wat aanvullingen hebt. Als je in staat bent om deze achtbaan, deze 
absolute nr. 1 van stresssituaties tot een goed einde te brengen (hoe dat er dan 
ook uitziet) mag je jezelf echt een enorm compliment geven! 
 
"Gewoon" maar een aantal vragen waar bijna iedereen mee te maken krijgt: 
Hoe werkt dat nu eigenlijk, verdeling van ons vermogen? En hoe gaat het dan 
met de hypotheek? En die polis die eraan gekoppeld is? Wat moet of 
mogen we eigenlijk met de opgebouwde pensioenen? Hoe bepaal ik de waarde 
van mijn zaak? Waar moeten we allemaal naar kijken om te zorgen dat we 
fiscaal de juiste beslissingen nemen? Hoe zit dat nou precies met die erfenis 
die ik een paar jaar geleden gekregen heb? Vragen, onduidelijkheid, onrust… 
 
In mijn praktijk kom ik veel tegen dat geld en emotie stevig aan elkaar 
gekoppeld worden. En heel vaak op een verkeerde manier. Hoe logisch is het 
immers om je pijn van de echtscheiding te richten op bezit, op geld…. En hoe 
mooi kan het zijn als je samen in staat bent om –stap voor stap- die pijn los te 
koppelen van het geld. Om punt voor punt de juiste antwoorden te vinden, om 
steeds meer duidelijkheid te krijgen. Om dit onderdeel van de scheiding “tot 
rust” te kunnen laten komen, zodat je de aandacht kan richten op al die andere 
zaken die ook zo belangrijk zijn. 
  
Wellicht begrijp je nu een beetje waarom er dus adviseurs -waaronder ik- zijn 
die graag mensen hier bij willen en kunnen helpen. Dat ik graag als loods naast 
de twee kapiteins sta om ze financieel veilig van A naar B te begeleiden. 
Nee, leuk is het niet. Scheiden is niet leuk en dat gaat het ook nooit worden. En 
het was ook niet leuk om er over te lezen en na te denken op zo’n mooie 
zwoele zomeravond of met je voeten lekker in het water. Maar helaas 
wel nodig. Vaker dan ons lief is. Dus waarom niet nu?  
 



Events in het najaar 

In elke periode probeer ik meerdere workshops te geven of aan mee te 
werken. Voor het komende najaar is het programma nog niet helemaal rond, 
maar staan in ieder geval de volgende workshops/meetings op de agenda: 

 medio september/oktober: "Groen Geld" meeting. Exacte datum 
en plaats volgen nog. Voor meer informatie kun je alvast hier 
kijken.   

 dinsdag 5 oktober: Mega Boost workshopdag voor zelfstandigen! 
Een door mijnmkbcoach georganiseerd evenement waar Hubrien 
een workshop Life Planning verzorgt. Meer informatie? klik hier.  

 medio oktober: Workshop "Financieel Gezond Leven", samen met 
Femke Hogema. Exacte datum en plaats volgen nog. 

Zoals je ziet: meerdere interessante mogelijkheden om samen aan de slag te 
gaan! Hou dus de agenda/events op de website in de gaten voor de 
meest actuele informatie! 

 

 

Gewoon...doen! en New Financial Forum op 
 30 september 2010 

In juni is er een uniek project gelanceerd (door o.a. Ivo Valkenburg en Willem 
Vreeswijk) waar ik met veel plezier aan heb meegewerkt: Gewoon…doen! 
Schaamteloze ideeën voor een nieuwe financiële wereld. 

Zo’n 90 inspirerende columns met bijdragen van mensen en bedrijven: waarom 
werken ze in de nieuwe wereld, hoe en wat doen ze dan?!  
Mijn bijdrage bestaat uit een artikel wat ik ook geplaatst heb op de website, op 
de pagina “inspiratie”. Daarnaast heb ik meegewerkt aan het artikel over de 
G10, een alliantie van (financial) Life Planners waar ik onderdeel van uitmaak. 
 
Wil je meer lezen en weten over hoe een groeiende groep mensen bezig is in 
de nieuwe financiële wereld? Klik dan hier om naar de speciale website te 
gaan! 
 

http://hubrien.nl/?page_id=307
http://www.mijnmkbcoach.nl/index.php/home
http://hubrien.nl/?page_id=291
http://hubrien.nl/?page_id=305&event_id=9
http://www.healthyfinance.nl/
http://hubrien.nl/?page_id=305&event_id=9
http://spiritinfinance.nl/index
http://nl.linkedin.com/in/willemvreeswijk
http://nl.linkedin.com/in/willemvreeswijk
http://hubrien.nl/?cat=3
http://hubrien.nl/?page_id=309
http://hubrien.nl/?page_id=309
http://www.newfinancialforum.nl/?portlet=congresmanager&page=website/gewoondoen/index


Als onderdeel van dit mooie project wordt op donderdag 30 september het 
New Financial Forum georganiseerd. Op dit forum zullen tal van (inter) 
nationale sprekers hun ideeën delen over het nieuwe denken in de financiële 
wereld. Uiteraard zullen ook alle mensen aanwezig zijn die hebben bijgedragen 
aan dit project, dus wellicht ont-moeten we elkaar daar! 
Als je interesse hebt om hier ook heen te gaan: ik heb nog enkele kaarten 
beschikbaar die ik je graag geef. Kwestie van even een mail sturen en je bent 
verzekerd van een inspirerende dag! 
  

 

 

Artikelen en links 

Vorige maand is de nieuwe website online gegaan...en wat een hoop positieve 
reacties heb ik gekregen, dankjulliewel! Ook (uiteraard) een paar meer 
kritische, technisch of inhoudelijke reacties, maar allemaal constructief en 
opbouwend en daar ben ik uiteraard erg blij mee. 

Uiteraard is een website een dynamisch “gebeuren”, dus heb ik de afgelopen 
maand een paar nieuwe artikelen en links er op gezet, hieronder heb ik er een 
paar uitgelicht: 

 Een artikel van Bureau D&O (een adviesbedrijf voor de financiële 
branche) over de toekomstperspectieven van professionele 
adviseurs. Soms wellicht een wat technisch en branchegerichte 
woordkeuze maar wel inhoudelijk ook zoals ik de toekomst in de 
nieuwe financiële wereld zie.   

 Uiteraard de diverse artikelen en links van Gewoon…doen! 

 En “last but not least”: een artikel waar ik heel blij mee ben: een 
interview in het juninummer van het FFP-magazine (een periodiek 
blad voor de beroepsorganisatie van Federatie Financieel 
Planners). Het gaat over van alles wat mij (en blijkbaar vele 
anderen) bezig houdt: MVO, groen geld, duurzaam financieel 
advies, werken en leven vanuit de oude basiswaarden…”niets 
nieuws” dus…! 

http://www.newfinancialforum.nl/?portlet=congresmanager&page=website/nff/congres
mailto:%20info@hubrien.nl
http://hubrien.nl/
http://hubrien.nl/?page_id=313
http://hubrien.nl/?page_id=311
http://www.hubrien.nl/new/wp-content/uploads/2010/04/DO-nieuwsbrief-152-19052010.pdf
http://www.hubrien.nl/new/wp-content/uploads/2010/04/DO-nieuwsbrief-152-19052010.pdf
http://www.newfinancialforum.nl/?portlet=congresmanager&page=website/gewoondoen/artikel&id=87
http://hubrien.nl/wp-content/uploads/2010/05/FFP-magazine-jiuni-2010-Artikel-Hubrien.pdf
http://hubrien.nl/wp-content/uploads/2010/05/FFP-magazine-jiuni-2010-Artikel-Hubrien.pdf


De komende maanden zal het aantal links en artikelen zeker uitgebreid 
worden. Ik wil namelijk een aantal mensen en bedrijven waar ik veel 
mee samenwerk graag ook een goede vermelding geven op de 
website. Vergeet dus niet af en toe even op de site (en uiteraard de 
weblog) te kijken wat er gebeurt! 
  
 

 

Wil je graag een artikel of informatie overnemen uit deze nieuwsbrief? Geen probleem 
natuurlijk en ik vind het leuk als je dan de bron vermeldt! 

 
 
Hubrien geeft onafhankelijk en duurzaam advies met als belangrijkste doel mensen hun 
dromen en doelen financieel waar te laten maken. 
Op basis van Financial (Life) Planning worden ondernemers en particulieren via een uniek 
stappenplan geadviseerd en geholpen. 
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