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Hey, jij daar! Jij bent op zoek naar een manier om
passief inkomen te creëren. Logisch. Anders had je dit
e-book niet gedownload. Of dit een ambitieus plan
wordt, of een mooie droom blijft, is aan jou. 

Waarschijnlijk wil je dit omdat je het uiteindelijk financieel zo
geregeld wilt hebben, dat je alleen nog maar hoeft te werken
omdat je het leuk vindt. Niet omdat het moet. 

Toch weet je dat geld niet het belangrijkste doel in het leven is.
Maar je begrijpt wel wat geld kan brengen en toevoegen in je
leven. Daarbij word je een beetje moedeloos van het ene
succesverhaal na het andere. Het lijkt wel alsof iedereen in jouw
omgeving ineens financieel expert, superbelegger of
vastgoedbaron geworden is. Jij wilt jouw eigen keuzes kunnen
maken in plaats van de massa volgen. Doen wat goed voelt voor
jou. Jij hecht namelijk grote waarde aan vrijheid. 

Vrijheid in de vorm van eigen keuzes maken, de wereld rondreizen,
tijd doorbrengen met vrienden en familie en geld hebben om van
het leven te genieten. Ik noem dat financiële vrijheid. 

Het mooie is: jij kunt die vrijheid
voor jezelf creëren. 



Het is mijn missie om jou daarbij te helpen. Zodat jij
jouw leven kunt leven zoals jij wilt. Met prachtige
ervaringen en mensen om je heen die belangrijk voor je
zijn. Geld is er niet om je blind op te staren of je erdoor
te laten leiden. Het is er om van te genieten en goede
dingen mee te doen. Daarom gaat het er niet alleen om,

om van geld meer geld te maken, maar om geld als
voertuig in te zetten om dromen waar te maken.
Vandaag.

Het belangrijkste recept voor leven in financiële vrijheid, is het
opzetten van een passief inkomen. Speciaal voor de ambitieuze
ondernemer heb ik mijn ervaringen van de laatste 12 jaar als
financieel planner in een overzichtelijk stappenplan gebundeld.

Het bereiken van financiële vrijheid is namelijk geen toeval. Het is
een logisch gevolg van de juiste beslissingen nemen. En die zijn
helemaal niet zo moeilijk als je denkt. Het downloaden van dit e-
book is de eerste juiste beslissing.

Je zult zien dat jouw dromen haalbaar worden. Meer inkomen.
Minder werken. Meer geld. Meer leven. En dat is waar financiele
vrijheid écht om gaat.

Veel leesplezier!

Ties Klievink 
Financiële vrijheidsstrijder en
oprichter van Moonshot Masterclass
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ECHT NIET ALLEEN VOOR DE RIJKEN ONDER ONS.

Een passief inkomen? Dat is toch alleen weggelegd voor de rijken onder
ons? Fout. Veel mensen hebben het idee dat een passief inkomen alleen uit
vastgoed of beleggingen kan komen. Oké, dit zijn vaak de meest
gebruikelijke manier. Maar zeker niet de enige. Laten we beginnen met een
stukje theorie - mijn theorie - want wat is passief inkomen nou eigenlijk? 

“Passief inkomen is een doorlopende inkomstenstroom waar je niet zelf 

actief aan hoeft bij te dragen.” 

Side-note: Het is wel van belang dat je deze inkomstenstroom zelf hebt
opgezet of in ieder geval onderhoudt. Voor het ontvangen van een
bijstandsuitkering hoef je namelijk ook niet actief bij te dragen. Maar dat is
niet bepaald mijn definitie van passief inkomen. 

Ik onderscheid 4 manieren van passief inkomen. En wel deze:

#1 PASSIEF INKOMEN UIT JE ONDERNEMING  

Dit is vaak de meest voor de hand liggende optie, al wordt ie vaak

overgeslagen. Je kunt namelijk passief inkomen uit je onderneming

creëren. Dat kan op twee manieren:

1. Je laat mensen 
in je onderneming werken. 

Dat betekent dat jij aan je
onderneming (en dus financiële
toekomst) werkt, terwijl anderen
ervoor zorgen dat de klanten niks te
kort komen, de facturen hun weg
naar buiten vinden en de producten
verkocht worden. 

Let hierbij op: Een eerlijke beloning en
waardering van je collega’s/werknemers
is steeds belangrijker. Probeer daar in je
bedrijfsmodel rekening mee te houden
(denk aan: het delen van aandelen,
verantwoordelijkheid, etc.).

2. Ontwikkel een product 
dat voor je werkt. 

Spreekt eigenlijk voor zich.
Probeer (in aanvulling op je
bestaande producten en
diensten) een product te
ontwikkelen dat zichzelf verkoopt.
Het belangrijkste hierbij is dat het
een product is dat zonder
inspanning verkocht wordt. Online
(via een webshop) is een voor de
hand liggende optie. Probeer
groot te denken en te focussen
op volume, niet op prijs. Ik
verkoop liever één product 1.000
keer met een winst van €1,- dan
300 keer met een winst van €3,-.



#2 INKOMEN UIT VASTGOED 

Tja. Wat is een e-book over passief inkomen creëren zonder een

hoofdstuk over vastgoed? Het is een relatief snelle manier om een

doorlopende inkomstenstroom op te zetten. Maar dan wel alleen wanneer

jij dat wat je koopt weet te verhuren voor een hoger bedrag dan je

hypotheek en bijkomende lasten. 

Waarom dit sneller is dan, bijvoorbeeld, beleggen? Dat komt door het
hefboomeffect. Stel, jij verhoogt jouw huur jaarlijks met een index (ga hierbij
uit van 1,5% tot 3%). Het inkomen dat je uit jouw pand haalt, wordt dus
hoger. Daarnaast los je je hypotheek af. Heb je gekozen voor een lineaire of
aflossingsvrije hypotheek? Dan creëer je dus direct lagere maandlasten.
Hierdoor wordt het hefboomeffect nog groter. Win-win! 

Het lastige bij het aankopen van
vastgoed is het vinden van het
juiste object. Daarnaast is een
eigen inbreng bijna altijd
noodzakelijk. Vaak is dat 20% tot
30% van de waarde van het object.
Heb je dit niet? Dan kun je
overwegen familie in te schakelen,
of jouw eigen hypotheek te
verhogen. 

Let hierbij goed op dat je totale

lasten niet hoger worden dan de

huuropbrengsten.

Pro-tip: begin klein! 

Denk bijvoorbeeld aan het kopen
en verhuren van een garagebox
of koop een object samen met
iemand anders. Banken vinden
deze laatste niet altijd even leuk.
Daarnaast is het zaak om zoiets
goed vast te laten leggen bij de
notaris! Je weet immers maar
nooit. Leg bijvoorbeeld ook vast
hoe je omgaat met verkoop,
uitkoop of de inbreng van de
partners.



#3 INKOMEN UIT
BELEGGINGEN 

Beleggen. Een kind kan de was doen. Je
stopt er een paar honderd (of duizend) euro
in. Kiest een paar mooie bedrijven uit of een
goed gespreid fonds en TADA! Gratis geld op
de bank. Toch valt dat in de praktijk tegen.
Ja, de drempel om te beginnen met
beleggen is zeker lager dan starten met
vastgoed, je kunt tegenwoordig zelfs met je
wisselgeld beleggen. En beleg je om een
concreet doel in de toekomst te bereiken?
Dan is er niks aan de hand. Go for it! 

Maar beleg je om - net als bij vastgoed - een

maandelijks inkomen te genereren? Lastiger.

Er zijn namelijk twee manieren om geld

maandelijks uitgekeerd te krijgen

 uit je beleggingen:

1. DIVIDENDPORTEFEUILLE

Dit is een beleggingsportefeuille die is
opgebouwd uit dividend aandelen. Dat zijn
aandelen van bedrijven die als strategie
hebben om hun aandeelhouders te belonen
met een uitkering, niet met een forse groei.
Stabiele aandelen die elk jaar 4% uitkeren, heb
je niet zoveel aan als je begint met beleggen.
Je wilt namelijk groeien. Het geld dat je
verdient moet herbelegd worden om
vervolgens nog meer groei te realiseren. 5%
rendement op €100,- is namelijk minder dan
op €105,-. 

Verwarrend? Niet als je het als volgt bekijkt:
deze stabiele aandelen zijn van bedrijven die
er niet op gericht zijn een hele grote
fruitboom te worden. Aan het begin van je
beleggerscarrière wil je juist een heel klein
boompje kopen die heel groot wordt. De focus
ligt dan om vermogensgroei, niet op
vermogensbehoud. Logisch toch?



Stel. Het is jouw doel om over 15 jaar €1.000,- per maand aan inkomen te

genereren. Dat is €12.000,- per jaar. 

a. Met beleggingen is een rendement van 5% realistisch. Om €12.000,- per jaar aan

rendement te hebben, moet je een portefeuille van zo’n €240.000,- hebben. Om

dat bedrag over 15 jaar bij elkaar te hebben, moet je bij een rendement van 5% bij

de start al €115.000,- in de pot stoppen. 

b. Een maandelijkse huur van €1.000,- is realistisch bij een appartement van

€200.000,-. Om zo’n appartement te kopen, heb je €40.000,- aan eigen inbreng

nodig. Dit is 20% van het aankoopbedrag. Met een huurstijging van 1.5% per jaar is

de bijbehorende hypotheek in 13 jaar afgelost. De huur is na die 15 jaar inmiddels

gestegen tot €1.250,-. Er is dus geld over om eventuele kosten en onderhoud van

het pand te betalen. 

Kortom: om hetzelfde met beleggingen te bereiken als met vastgoed, heb je veel

meer vermogen nodig. 

Om hetzelfde te bereiken is bij beleggingen een rendement van 8.3% nodig. Au!

Het verschil tussen beleggen in vastgoed en inHet verschil tussen beleggen in vastgoed en in
beleggingen toegelicht met een voorbeeld:beleggingen toegelicht met een voorbeeld:

2. VERKOPEN VAN JE AANDELEN

Als je wilt stoppen met werken, wil je elke maand een vast inkomen op je
rekening gestort krijgen. In goede én in slechte tijden. Zoals je weet,
schommelen beleggingen dagelijks. De groei is helaas niet lineair. Het is dus
lastig om een stabiel en consistent inkomen te realiseren.



#4 INKOMEN UIT DEELNEMINGEN 

Oké. Optie nummer 4. Ga er maar eens goed voor zitten,

want hier zijn we bij de Champions League van investeren

beland. Dit is wellicht voor nu nog geen realistische optie.

Maar, wanneer je het slim aanpakt, in de toekomst wel! 

Zoals je weet, zijn er bedrijven in allerlei formaten. Op de
aandelenbeurzen koop je bedrijven die anonieme
aandeelhouders hebben. Die aandelen? Vrij verhandelbaar.
Er zit veel verschil in de prijskaartjes van aandelen. Zo kun
je natuurlijk een aandeel kopen van Berkshire Hathaway (a
$318.504,- op moment van schrijven). Of een aandeel van
ING (a €12,79 op moment van schrijven). 

Het is veel lucratiever om te investeren in bedrijven die nog
niet naar de beurs zijn gebracht. Start-ups, die nog
helemaal los moeten komen, of scale-ups die behoefte
hebben aan kapitaal voor de volgende stap. Start-ups
halen nog wel eens geld op via crowdfunding. Je bent dan
echter geen aandeelhouder, maar leent geld uit aan een
bedrijf tegen een vaste (hoge) rente. Ik wil het echter over
het kopen van een belang hebben. 

Zoals gezegd: Champions League. 

Investeren kan vaak vanaf €100.000,-. Maar ik kom ook wel
eens tegen dat je voor €50.000,- een mooi belang koopt in
een bedrijf. Of voor €30.000,- een webshop overkoopt van
iemand die met pensioen wil. Waarom is dit interessant?
Nou. Het gaat hierbij vaak om bedrijven die al prijzen
gewonnen hebben en waarvan je zeker weet dat het
product werkt én verkoopt. Het kan heel interessant zijn om
voor een paar ton (auch) een paar procent van de
aandelen te kopen en die binnen een paar jaar (bij verkoop
aan een wereldspeler of bij een beursgang) te verkopen
voor een boel meer geld. 

Zo’n beetje iedere werknemer van Google was
aandeelhouder voordat ze naar de beurs gingen. En
0,05% van de aandelen is bij een beursgang van €5
miljard toch lekker €2.500.000,- waard. Daarmee moet
dat passief inkomen wel lukken ;).



Zo. Dat waren ze dan. Vier manieren (en een bonus om te blijven dromen)
om passief inkomen te genereren. Maar heb jij eigenlijk wel eens
nagedacht over waarom je zo’n inkomen wilt realiseren? 

Veel mensen die een passief inkomen genieten, doen maar wat. En
daarmee bedoel ik niet dat ze geen verstand van zaken hebben en - net als
in het casino - alles op rood of zwart zetten. Nee. De meeste mensen
investeren in een passief inkomen om niet meer te hoeven werken. Of om
meer geld te besteden te hebben. Prima uitgangspunten. Maar vaak
ontbreekt het aan een onderbouwing. Waarom wil je niet meer werken en
hoeveel geld heb je nodig om dat te bereiken? 

Ik vraag mijn cliënten vaak: “Hoeveel geld denk jij nodig te hebben voor de
rest van je leven?”. Het antwoord blijft vaak uit. Op het internet circuleren
mooie formules, 25 keer jouw jaarlijkse uitgaven bijvoorbeeld. Maar hoe
werkt dat dan? 

Stel. Ik geef €36.000,- netto per jaar uit. Volgens de bovenstaande formule
betekent dat dat ik €900.000,- nodig heb. Maar hoe dan? En hoe lang heb ik
daarvoor nodig? En wat nou als ik die eerste drie ton bij elkaar heb
gesprokkeld? Hoe zorg ik er dan voor dat ik niet in de verleiding kom er
andere dingen mee te doen? Ik mag toch ook nu genieten? 

Ik hoor je. Ik zie je. Ik kan je helpen! In mijn online Masterclass Financiële
vrijheid leer je dit allemaal. In 10 modules boordevol video’s, opdrachten
en ander gespuis, baan jij je een weg door de financiële wereld. Waarbij je
antwoord krijgt op al bovenstaande vragen.

Je vindt de masterclass hier!

ZOVEEL VRAGEN, NOG MEER ANTWOORDEN

https://moonshotmasterclass.nl/masterclass/


Om je toch alvast richting te

geven, wil ik een belangrijke

bonustip met je delen. Bedenk

voor jezelf wanneer je tevreden

bent. Heb je überhaupt zin om

verhuurdertje te spelen,

inclusief het gezeik dat daarbij

komt kijken? Hoe onrustig word

je als je €100.000,- aan

beleggingen in één nacht

€30.000,- minder waar worden.

Wat levert het je op in de

emotionele zin van het woord. 

Neem de tijd - écht de tijd, niet

een paar minuten - om jouw

hersenen te overspoelen met

een eindeloos verlangen

waarom dit de te nemen stap is. 

Hoe je dat doet? Zo. 

Pak pen en papier maar vast bij
de hand, ik zet je aan het werk.
Maar laat me eerst een beeld
schetsen. Let op: beetje
zweverig, wel waardevol ;)! 

Stel jezelf een mini-me voor. Diep
in je ziel verstopt. Je spreekt
jouw mini-me elke dag. De ene
dag wat vaker dan de andere.
Vooral op vakanties komen jullie
elkaar vaak tegen. Tijdens het
hardlopen. Of tijdens yoga of een
meditatie. Jullie spreken elkaar
het vaakst wanneer je ‘los’ bent
van de dagelijkse sleur. In drukke,
hectische weken vergeten jullie
elkaar. 

Jammer. Want jouw mini-me is er om jou
terug op aarde te brengen. Met je poten
terug in de klei. Hij (of zij) is jouw spiegel, die
je kritisch ondervraagd of bepaalde keuzes
wel de juiste waren. Of bepaalde uitspraken
wel nodig zijn. Jouw mini-me is jouw kompas. 

Herken je hem/haar? 

De opdracht
Wat zou jij tegen jouw mini-me zeggen
wanneer deze ziet wat je van plan bent (een
passief inkomen genereren) en vraagt:
waarom is dat allemaal nodig? 

Probeer een zo uitgebreid en specifiek
mogelijk antwoord te geven. Dit antwoord
heb je namelijk nodig. Nu en in de toekomst.
Het creëren van een passief inkomen is
namelijk niet van vandaag of morgen
geregeld. Het is een weg vol tegenslagen.
Hoe sterker jouw overtuiging, hoe groter de
kans is dat je slaagt.

BONUS: WANNEER BEN JE TEVREDEN?



BONUS: KANS VAN SLAGEN VERHOGEN

Dan kun je jouw ‘why’ onderbouwen met een concreet bedrag. Hoe beter

je weet wat jij jaarlijks nodig hebt, hoe makkelijker je kunt monitoren of je

op koers bent. Leg die pen nog niet weg, want je hebt hem direct weer

nodig. We gaan namelijk een analyse van jouw uitgaven maken. 

Neem de app van jouw bank bij de hand, en kijk hoeveel jij de afgelopen 12
maanden hebt uitgegeven. Zorg ervoor dat je niets mist. Probeer hetzelfde
nog eens te doen voor je gedroomde levensstijl. Vind je dit lastig? Dan kan
mijn Masterclass Financiële Vrijheid je helpen. De module ‘Huidige en
gedroomde levensstijl’ gaat hier bijvoorbeeld helemaal over. Maar daarover
later meer. 

Noteer je woonlasten (hypotheek) los. Hier zit mogelijk een stukje van de 
oplossing! 

Nu je weet wat je per jaar uitgeeft, weet je hoeveel je ieder jaar uit passief
inkomen moet realiseren om nooit meer te hoeven werken. En juist hier zit
voor veel investeerders het probleem.

VERSLAAFD AAN GROEI

Veel mensen met een passief inkomen zijn verslaafd aan groei. Financiële
groei. Dit omdat ze elkaar opzoeken en elkaar proberen te overtreffen.
Neem vastgoed als voorbeeld. Een interessant object vind je niet zomaar op
Funda. Deze zijn namelijk allang onderhands verkocht aan een andere
belegger. Zo versterken beleggers elkaar. 

Groei, ambitie en status zijn belangrijker dan een gezonde financiële status.
Want wanneer iedereen om jou heen zes pandjes in bezit heeft, wil jij niet
die loser zijn met ‘maar’ één pandje. En dat is killing voor het bereiken en
behouden van je doel.

IN DE PRAKTIJK ZIET DAT ER ZO UIT:

Een man van 41 kwam bij mij omdat hij structuur mistte in zijn financiële
toekomst. Hij verdiend veel meer dan hij en zijn gezin nodig hebben. Het geld
dat maandelijks overblijft, reserveert hij op een spaarrekening. Iedere keer
dat er een financieel doel wordt bereikt op deze rekening, koopt hij een
pand. Inmiddels heeft hij drie appartementen én een garagebox in zijn bezit.



Dit levert hem per maand bijna net zoveel geld op als dat hij verdiend met
zijn baan. Natuurlijk staan hier de nodige kosten tegenover, hij moet immers
hypotheek betalen. Hij verdiend er nog zo’n €700,- op. 

Hij krijgt de kans twee appartementen in één te kopen. Zijn spaardoel is
bereikt, maar toch zal hij zijn buffers moeten aanspreken om de koop door
te kunnen laten gaan. Zelfs de spaarrekeningen van de kinderen. Dat doet ie
liever niet, maar tja, groei hè. 

Ik adviseerde hem het niet te doen. Of het wel te doen, maar dan één van
zijn andere objecten te verkopen. Hij heeft zijn doel namelijk al bereikt.
Zonder het te weten! De snelste manier om te kunnen stoppen met werken
heeft ie al gevonden. 

Hoe dat zit? Simpel. Op dit moment houdt hij €700,- per maand over aan
zijn objecten. Dit geld wordt nu geïnvesteerd in nieuwe panden. Wat hij beter
zou kunnen doen, is dit geld gebruiken om zijn hypotheken af te betalen. Op
deze manier worden zijn maandelijkse kosten lager. Hierdoor houdt hij meer
geld over, zodat hij vervolgens nog meer (en sneller) zijn hypotheken kan
aflossen. Daarnaast stijgt zijn inkomen dankzij de jaarlijkse huurstijging. Het
hefboomeffect dus.

CONCLUSIE

Door mijn strategie te volgen, kan deze man binnen 9 jaar stoppen met
werken (uitgaande van een huurstijging van 1.5%). Er stroomt dan levenslang
passief inkomen binnen. Genoeg om met zijn hele gezin comfortabel van te
leven. Stoppen in 9 jaar had hij nooit bereikt door aan het infuus van groei
te blijven hangen. Meer, meer, meer is niet altijd verstandig. Slim, slimmer,
slimst wel.



MEER LEREN?
Heeft dit e-book jouw nieuwsgierigheid geprikkeld? En wil jij serieus aan de

slag met jouw reis naar financiële vrijheid? Dan heb ik iets voor je. 

Ik heb mijn twaalf jaar ervaring in de financiële wereld gebundeld in een
masterclass. Deze heb ik ontwikkeld voor iedereen die het heft in eigen

handen wil nemen om zo een droomleven te realiseren. 

In 10 modules kom jij een flinke stap dichterbij het behalen van jouw doelen.
Iedere module start met een aantal video’s, waarna je de bijbehorende

opdracht uitvoert om theorie om te zetten in actie. Alles in je eigen tempo.
 

Waar wacht je nog op?!

   I K WIL MIJN DROOMLEVEN CREËREN!

https://moonshotmasterclass.nl/masterclass/
https://moonshotmasterclass.nl/masterclass/
https://moonshotmasterclass.nl/masterclass/
https://moonshotmasterclass.nl/checkout-page/
https://moonshotmasterclass.nl/checkout-page/


Ties Klievink

/tiesklievink

moonshotmasterclass.nl

hello@moonshotmasterclass.nl

Ik ben benieuwd of je iets aan dit E-book hebt gehad.
 

Voel je vrij om om contact met me op te nemen.

https://www.linkedin.com/in/tiesklievink/
https://www.instagram.com/tiesklievink/
https://moonshotmasterclass.nl/
http://moonshotfp.nl/

