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NIEUWSBRIEF september 2010 
 

...over september, Life planning, komende 
events, nieuwe ontwikkelingen... 
 
 

 
 
 
Hierbij stuur ik je met veel plezier de september-nieuwsbrief!  
 
Op de vorige nieuwsbrief (hoofdonderwerp echtscheiding / uit elkaar 
gaan) heb ik veel positieve reacties gekregen, bedankt daarvoor!  
O.a. een aantal mensen die zich herkenden in de (financiële) perikelen 
rond het uit elkaar gaan. Die het fijn vonden om te lezen dat ze niet 
alleen zijn en dat er andere mensen zijn die hen daar graag bij willen 
en kunnen helpen! 
  
Ook heb ik erg veel reacties gehad op het interview in het juninummer 
van het FFP-magazine. Fijn om te merken dat het bouwen aan een 
nieuwe financiële wereld zoveel mensen aanspreekt. In deze 
nieuwsbrief daarom nog wat meer hierover. 
 
De afgelopen zomermaanden hebben mij in ieder geval weer volop 
energie en inspiratie gegeven om 100% voor mijn relaties het najaar in 
te gaan! Graag tot onze volgende ontmoeting! 
 
Hartelijke groet, 
 
Hubrien Meijaard 
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Dus…wat zijn de onderwerpen deze keer? 
 

September 

Hoofdartikel: Life planning 

Events die je niet mag missen 

En natuurlijk een overzicht van interessante 

links, artikelen en nieuwe ontwikkelingen. 

 
 

Ik wens je weer veel leesplezier! 
  

  
 

 
 
 

September 

 
Onder dit kopje had ik graag de ruimte genomen om wat te schrijven 
over deze mooie maand: de zomer is nog maar net voorbij en veel 
mensen zitten vol energie om die in te zetten in het komende najaar. 
Maar, bij deze zinnen blijft het dit keer. Waarom: nou, kijk maar eens 
hieronder… het artikel over Life planning is wat langer geworden als 
gepland. En zondigend tegen alle regels over lengte van artikelen, 
aandacht van je lezers vasthouden enz. enz.: het zal allemaal wel. Het 
(voor een nieuwsbrief veel te lange!) artikel is nl. bedoeld voor jullie en 
voelt goed;ik ga er niet meer in strepen of knippen…  
 
Dus een artikel over september? Misschien volgend jaar. 
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Hoofdartikel: Life Planning 
 
Toen ik afgelopen week de mogelijke onderwerpen voor dit artikel 
voorbij liet komen in mijn gedachten, kwamen er genoeg voorbij. Ik heb 
ze opgeschreven: voor het komende jaar heb ik voldoende schrijfstof 
voor interessant leesvoer! 
 
Toch was er een onderwerp dat boven kwam en bleef drijven. Niet 
onlogisch: het is een belangrijk onderdeel van mijn werk, de 
afgelopen maanden ben ik er op verschillende manieren mee bezig 
geweest en het belangrijkste: ik merk dat het enorm leeft bij mijn 
relaties: Life Planning. 
 
In de V.S. noemen ze het “Financial Planning well done”. Hier in 
Nederland heeft eigenlijk elke planner zijn of haar eigen omschrijving, 
maar in de basis komen die omschrijvingen ongeveer op hetzelfde 
neer: Met behulp van Life Planning breng je geld en gevoel bij elkaar. 
Op de omslag van de Nederlandse vertaling van het boek van George 
Kinder over Life Planning wordt het genoemd “de onmisbare schakel 
tussen geld en gevoel”. En ik ben het daar volledig mee eens.  
 
Iedere keer weer blijkt dat een financiële planning die ik (of collega-
planners) maak pas klopt, als die planning gekoppeld is met het gevoel 
van de relatie. Als de relatie weet, nee, voelt dus, dat deze planning 
van en voor hem is, dat de planning “matcht” met zijn gevoel, zijn 
dromen en dieperliggende doelen. Dan wordt de planning ook echt 
van de relatie en zorgt hij ervoor dat hij zijn planning ook daadwerkelijk 
gaat realiseren! 
 
Mooi. Heel mooi. Maar zoals zoveel dingen die je wilt bereiken: je moet 
er wel wat voor doen… 
Volg me even in het beeld van een berg die je gaat beklimmen: de weg 
naar je doel. En op een gegeven moment sta je daar, bovenop de top 
van die berg: Het is prachtig, je geniet van het uitzicht, op wat je wilt 
bereiken. Maar om dat te bereiken moet je natuurlijk wel weer verder: 
afdalen dus. En ik weet niet of je het weet, maar tijdens een afdeling 
van een berg gebeuren meer ongelukken dan tijdens de beklimming…! 
Opletten dus, net zoals bij de beklimming: geconcentreerd blijven en 
volhouden. 
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Leuk hè, zo’n beeld. Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. 
Maar nu s.v.p. met dit mooie beeld terug naar het echte leven, naar het 
hier en nu, kan dat? Ja, dat kan. Adviseurs die werken met Life 
Planning hebben daar namelijk verschillende middelen voor 
beschikbaar. Sommigen werken alleen met de methodiek van George 
Kinder, of Financial DNA. Anderen (waaronder ik) hebben deze en 
andere middelen geïntegreerd in hun eigen methodiek, die voor hen en 
hun relaties het beste werkt.  
 
Wat wel bij alle adviseurs hetzelfde is: een Life Planning doe je net 
zoals je die berg beklimt: stap voor stap. Gestructureerd, met 
aandacht en: volhouden! Het is natuurlijk geen “trucje” wat je een 
keertje doet. Het is een manier van doorlopend bezig zijn met het 
realiseren van je doelen: toetsen of je nog op de juiste weg zit, in het 
juiste tempo enz. En die toetsing is heel belangrijk! In onze snelle 
informatiemaatschappij gebeurt zoveel, zijn er zoveel mogelijkheden en 
uitdagingen dat het echt heel eenvoudig is om je doel, al dan niet 
tijdelijk, uit het oog te verliezen. 
 
Zelf ben ik een paar jaar geleden heel gestructureerd bezig geweest 
met “wat wil ik in mijn leven?!” Toen werd mij helemaal duidelijk dat 
voor mij een belangrijk levensdoel is: mensen helpen. En dat ik dat 
zakelijk wil bereiken door mijn ervaring en kwaliteiten in te zetten om 
mensen te helpen met het oplossen van hun financiële vraagstukken. 
Door middel van “1 op 1” advies en door middel van workshops e.d.  
En dat ik een deel van mijn tijd wil gebruiken om mijn kennis en 
ervaring, mijn visie over mensen helpen in de financiële dienstverlening 
over te dragen aan collega’s en branchegenoten. 
 
Mijn persoonlijk doel, helemaal kloppend voor mij en dus ga ik er voor. 
100%. En ook bij mij vraagt, nee schreeuwt het af en toe om 
toetsing…door mijzelf, door mijn vriendin, met hulp van collega’s, 
maakt niet uit. 
Ook nu, zo vlak na de vakantie, met een lekker volle agenda ben ik 
afgelopen maand weer hiermee bezig geweest: even stilstaan, even 
terugkijken, even kijken hoe het is in het hier en nu, even vooruitkijken. 
En weer constateren dat de weg naar mijn doel er gewoon niet duidelijk 
ligt…Hoe dat komt? Eigenlijk heel logisch: er is maar een iemand die 
deze weg loopt: ikzelf. En wegen die niet zo vaak belopen worden vind 
je niet zo makkelijk…  
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En dus: toetsen, voelen, aandacht: klopt het? Zit ik nog op koers? Klopt 
het tempo nog? Ja, het klopt. En het was goed om even stil te staan: 
om te zien dat de koers wat bijgesteld moet worden en het tempo 
aangepast… 
Weer verder dus. Mensen helpen: met Life Planning, financiële 
planning, workshops/meetings, artikelen/interviews, nieuwe manieren 
van communicatie…  
 
Berg op, berg af. Ogen open, letten op de weg, maar ook genieten van 
het uitzicht, van de nieuwe dingen. Af en toe struikelen, opstaan en 
weer doorgaan: stap voor stap.  
En misschien kom ik jou onderweg wel tegen…! Als je wilt, loop ik 
graag een stukje samen. Graag tot dan! 

 
  

 
 

Events de komende maanden 

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

30 september: Gewoon..doen! / New Financial Forum. Een 

grensverleggend evenement met best practices, dialogen en 

inspiraties voor een nieuwe financiële wereld 2.0! Een mooie 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 

dinsdag 5 oktober: Mega Boost workshopdag voor 

zelfstandigen! Een door MijnMKBcoach georganiseerd 

evenement waar ik o.a. een workshop Life Planning verzorg. 

Meer informatie? klik hier.  

 

Dinsdag 12 oktober en woensdag 23 november: 

Workshop “Geld en Gevoel - Financieel Gezond ondernemen 

en leven”.  

http://www.newfinancialforum.nl/?portlet=congresmanager&page=website/inschrijven/stap0
http://hubrien.nl/?page_id=291
http://hubrien.nl/?page_id=305&event_id=9
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In deze workshop, die ik samen met Femke Hogema geef, 

doorlopen we 7 concrete stappen die jou inzicht geven hoe jij en 

je gevoel zich verhouden tot je persoonlijke- en bedrijfsfinancien. 

Een echte aanrader voor iedere Ondernemer! Voor meer 

informatie klik je hier, voor aanmelden klik je hier. 

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

 

 

Artikelen, links en nieuwe ontwikkelingen 

Vorige maand is de nieuwe website online gegaan...en wat een 
hoop reacties heb ik gekregen, dankjulliewel! De meeste positief, maar 
ook (uiteraard) een paar meer kritische, technisch of inhoudelijke 
reacties. Allemaal echter constructief en opbouwend en daar ben ik 
natuurlijk erg blij mee. Dus als je wat wilt delen over de (inhoud van) de 
website: stuur me een bericht! 

Een website is natuurlijk een dynamisch “gebeuren”, dus is er de 
afgelopen maanden verder aan gesleuteld en is vorige week ee 
vernieuwde versie opgeleverd! Een paar grotere en wat kleinere 
aanpassingen: kijk zelf maar; ik ben er blij mee! 
 
Verder heb ik er natuurlijk weer een paar nieuwe artikelen en links er 
op gezet.  
 

Een artikel waar ik toch even extra aandacht aan wil geven omdat 

ik er heel blij mee ben: een interview in het juninummer van het FFP-

magazine (het 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…maar wel waard om je voor in te zetten, om voor te 
leven en te werken! 

http://www.healthyfinance.nl/downloads/Geld&Gevoel.pdf
http://www.healthyfinance.nl/zzp/trainingen-aanmelden.php?id=2
http://www.hubrien.nl/meij/events
http://hubrien.nl/
http://www.hubrien.nl/
http://hubrien.nl/?page_id=313
http://hubrien.nl/?page_id=311
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
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De komende maanden zal het aantal links en artikelen zeker weer 
verder uitgebreid worden.  
 
Daarnaast wil ik een aantal mensen en bedrijven waar ik veel mee 
samenwerk graag ook een goede en duidelijke vermelding geven op de 
website. Vergeet dus niet af en toe even naar de website (en uiteraard 
de weblog) te gaan om te kijken wat er gebeurt! 
 
En als je iedere dag uptodate wilt zijn: volg me dan gewoon op twitter! 
Kan nu ook via de website, of “follow me on twitter!” 

  
 
 

 

Wil je graag een artikel of informatie overnemen uit deze nieuwsbrief? 
Geen probleem 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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://hubrien.nl/?cat=4
https://twitter.com/Hubrien

