
 

 

 

 

 

 

Hallo! Dit is de laatste masterclass alweer. We gaan het hebben over wat je zelf kan doen om je 
dromen waar te maken en we gaan ook even over geld praten. Hoe kun je daar goed mee omgaan?  

Verder hoop ik dat je de lessen leuk en waardevol hebt gevonden en wens ik je heel veel succes met 
alles wat je nog gaat ondernemen. Dream big! 

x Froukje 
 
1. Hoe maak je je dromen waar? 
Heel grofweg kun je mensen in drie categorieën indelen:  

•  + personen: Dit zijn de mensen bij wie dingen in het leven vaak wat gemakkelijker en goed 
gaan. Natuurlijk hebben zij ook wel eens dingen die niet lukken, maar over het algemeen 
hebben ze succes op het werk, leuke vrienden etc. 

 
• +/- personen: Bij deze mensen gaat het soms goed, soms minder. Af en toe lukken dingen 

erg goed, maar ook wel meer dan eens hebben ze wat tegenslag.  
 

• - personen: Deze laatste groep heeft vaak dat het allemaal niet zo goed lukt. Ze hebben vaak 
omstandigheden waarin dingen niet zo lopen als ze willen: doelen die ze willen bereiken, 
lukken niet zo goed. De dingen die niet lukken, zien ze meestal ook niet als hun fout maar als 
fout van hun omgeving of externe factoren.  
 

Er is gebleken dat op het moment dat een +/- persoon zich veel omringt met + personen, diegene 
meer kans heeft om ook een + persoon te worden. Omgekeerd werkt het ook zo: ga je als + persoon 
om met alleen maar  - personen, dan is er een grote mogelijkheid dat er ook in jouw leven dingen 
minder goed gaan (bron: Deep Democracy, Jitske Kramer). 
 
Het is dus heel bepalend met wie je jezelf omringt. Dit betekent niet dat je alleen met succesvolle 
mensen moet omgaan, maar dat het belangrijk is dat je jezelf omringt met mensen die hun best 
willen doen voor dingen, gedreven zijn om iets uit het leven te halen en niet bang zijn om daar zelf 
voor te kiezen.  

Opdracht:  
Schrijf drie dromen op die je wilt bereiken, doe ze in een envelop en schrijf er de datum van volgend 
jaar op. Over een jaar mag je deze weer openmaken en dan ben je hopelijk een stapje dichterbij.  

  

FROUKJE BOUMA 

TIPS & TRICKS 

MASTERCLASS 3 – “Succesvol, rijk én oneindig gelukkig 
(je dromen durven waarmaken!) “  



 

2. Krijgen wat je wilt 
“Wees niet aardig, maar echt” 
 
Geweldloze Communicatie (Marshall B. Rosenberg): 
1. Maak eerst verbinding, ga dan over op de inhoud 
2. Onderzoek de behoefte die schuilt achter de uiting van de ander 

“Wat is je bureau een rommel!”  –  behoefte aan: orde/netheid/controle 
“Je bent lui & laks”  –  behoefte aan: samenwerken, ondersteuning, collegialiteit 

3. Wat voel jij en wat is je behoefte?  
 
“In goede communicatie blijf je altijd dicht bij jezelf en leg je de macht niet bij de ander neer!”  
 
3. These Tips Will Make You A Millionaire In No Time  
(oké misschien niet echt, maar toch handig om te weten) 
 
Salaristips: 
1. Je kunt online goed opzoeken wat je ongeveer zou moeten verdienen met jouw functie en leeftijd 
2. Het is niet gek om elk jaar het gesprek aan te gaan over een eventuele opslag (onderhandelen 
hebben we de eerste les al geleerd)  
3. Onderhandelen kan ook op secundaire arbeidsvoorwaarden: tijd voor tijd, een leaseauto, 
reiskostenvergoeding, een goed pensioenfonds etc. 
 
 (Be)spaartips: 
1. Probeer iedere maand een klein beetje te sparen (al is het maar een tientje) 
2. Never too good to go: goedkope boodschappen 
3. Koop tweedehands kleding en/of verkoop je kleding op platforms als Vinted  
 
Belastingtips als ZZP’er 
1. Onder de 10.000 euro omzet hoef je geen BTW af te dragen 
2. Voor elke kilometer die je zakelijk reist kun je 0,19 cent van de belasting aftrekken óf je 
daadwerkelijke reiskosten 
3. Etentjes voor meer dan 1 persoon kun je zakelijk aftrekken (tot 80%).  
 
Beleggen & aandelen 
1. Begin met een klein bedrag 
2. Spreid je beleggingen 
3. Beleg voor de lange termijn 
4. Investeer nooit geld dat je niet kan missen!  
 
 
Check de beste masterclass tips op www.pumaacademy.nl! 

 

 

http://www.pumaacademy.nl/

