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“Een bijzondere 
dienstverlening en een 
grote deskundigheid op 

vele gebieden”  

Missie & Belofte (Wat wij willen betekenen en wat wij beloven) 
 
Neutralis: voor een gelukkig leven 
Wij zijn er voor alle mensen die het belangrijk vinden om een gelukkig leven te 
leiden. Wij stellen hen de volgende vragen: 
§ Hoe ziet een gelukkig leven eruit voor jou?  
§ Wat voor leven leid je nu? Is dit een gelukkig leven voor jou? 
§ Wat is nodig om jouw leven goed te houden of goed te maken? Welke rol speelt 

geld daarbij? 
 
Op basis van het gelukkige leven zoals we dat met jou ontdekken, brengen wij alle 
mogelijkheden in kaart om dat gewenste gelukkige leven financieel vorm te geven. 
Wij stellen jou in staat om vervolgens bewust te kiezen voor het leven dat jij wil 
leiden waarbij de rol die geld daarbij speelt volledig helder is. Kortom wij gaan 
samen vaststellen wat een gelukkig leven voor jou betekent en hoe je dat 
gelukkige leven gegeven jouw (financiële) randvoorwaarden in praktijk kunt 
brengen. 
 
Leveren wij dan geen financiële diensten? 
Alleen als jij dat graag wilt. We kunnen de financiële diensten en producten die 
nodig zijn voor jouw gelukkige leven voor je regelen. Liever helpen we je om deze 
zaken zelf te regelen. 
 

Visie (Wat wij zien en wat wij willen zien) 
 
Wat wij nu zien 
Geld houdt mensen gegijzeld 
Wij zien een samenleving waarin mensen worstelen met de balans tussen 
gezondheid, tijd en geld. Geld lijkt de oplossing voor zowel een goede gezondheid 
als voldoende tijd en dus wordt het vergaren van geld een doel op zichzelf. 
Belemmeringen op het terrein van gezondheid en tijd worden ten onrechte 
toegeschreven aan een gebrek aan geld. We kunnen niet langer aanzien dat 
mensen gebrek aan geld gebruiken als excuus om niet in beweging te komen. Geld 
vormt voor velen een mentale gevangenis. Daardoor leiden (teveel) mensen niet 
het gelukkige leven dat ze diep van binnen willen en ook zouden kunnen leiden.  
 
Te weinig plaats voor gevoel 
In de huidige maatschappij wordt teveel waarde toegekend aan denken, waarbij 
voelen sterk naar de achtergrond is verdreven. Denken (rationaliteit, intelligentie, 
overtuigen, discussiëren en beargumenteren) is de norm geworden, waardoor we 
ver van ons gevoel en onze behoeften af zijn komen te staan. Hierdoor staan we 
onszelf vaak onbewust in de weg om onze toekomst vorm te geven zoals we dat 
graag zouden willen. Soms zover dat we een buitenstaander zijn geworden in ons 
eigen leven. 
 
Wat wij willen zien 
Gelukkig leven als uitgangspunt met geld als middel om dit te bereiken 
Wij willen een samenleving zien waarin geld mensen niet langer gijzelt. Geld dient 
mensen juist te helpen om dat leven mogelijk te maken dat mensen werkelijk 
willen leiden (een gelukkig leven) in plaats van het leven dat ze denken te willen 
leiden. Om dit onderscheid te kunnen maken en vol overtuiging te kunnen kiezen, 
zullen mensen meer moeten vertrouwen op hun hart en minder op hun hoofd. 

Kernwaarden (Waaraan je ons herkent) 
 
Je herkent ons aan de volgende drie waarden: (zelf)bewust, onafhankelijk en 
sterk.  
 
(Zelf)Bewust 
Bewustzijn is de sleutel tot een goed en gelukkig leven voor jezelf en voor de 
mensen om je heen. Besef je ten volle wat voor jou echt waardevol is en wat 
waardevol is voor de mensen om je heen? Hoe bewust ben je jezelf van de rol die 
gezondheid, tijd en geld spelen in jouw leven en het effect hiervan op anderen. 
Vandaar dat we spreken over (zelf)bewustzijn met zelf tussen haakjes.  
 
(Zelf)bewustzijn betekent voor ons ook nog iets anders. We vinden het waardevol 
dat onze relaties zelf in de gelegenheid zijn om de juiste keuzes te maken. Om die 
reden geloven wij in inzicht geven in plaats van adviseren. Niet iemand vertellen 
wat hij moet doen maar inzicht geven waarom bepaalde keuzes beter passen. 
Want inzicht geeft uitzicht. 
 
Onafhankelijk 
Als je eenmaal ontdekt hebt wat voor jou werkelijk belangrijk is in het leven, staat 
niets je meer in de weg om dit leven in de praktijk te brengen. Je hebt jezelf 
vrijgemaakt, onafhankelijk van zaken buiten jezelf. Je staat weer achter het roer 
van je eigen leven. En je laat anderen daarvan meegenieten.	 
 
Sterk 
Sterk betekent voor ons dat je stevig in je schoenen staat, dat je niet gemakkelijk 
uit je evenwicht te brengen bent en dat je bestand bent tegen het leven zelf. Je 
wordt sterk naarmate je (zelf)bewustzijn en onafhankelijkheid toenemen. Sterk is 
het vanzelfsprekende resultaat van de andere twee kernwaarden. 
 
 

Unieke kracht (Waarom juist wij deze belofte kunnen waarmaken) 
 
Wij kunnen jou bij uitstek helpen om een gelukkig leven in praktijk te brengen 
omdat: 
 
Wij ervaringsdeskundigen zijn. We hebben zelf het proces doorlopen wat we met 
jou doorlopen. We hebben ervaren hoe waardevol het is om inzicht te hebben in 
wat een gelukkig leven betekent en hoe geld daarin een positieve en 
ondersteunende rol kan spelen. Wij zijn erin geslaagd om de kenmerken van een 
gelukkig leven in praktijk te brengen. We weten dat je daar gelukkig van wordt; 
 
Wij financieel deskundig zijn. We hebben ruim 10 jaar ervaring met het geven van 
inzicht en het optimaliseren van de persoonlijke financiën van mensen; 
 
Wij financieel bevrijd zijn. Hiermee bedoelen we dat al in 1999 bewust afstand 
genomen hebben van de traditionele financiële wereld waarin het verkopen van 
financiële producten, het handelen vanuit eigenbelang en het nastreven van hoge 
provisies kenmerkend waren. Wij doen het echt anders omdat we ten diepste 
beseffen dat geld het meeste waarde heeft wanneer het ingezet wordt ten gunste 
van anderen. 
 

Ambities (Wanneer wij geslaagd zijn) 
 
Wij zijn geslaagd wanneer wij in: 
 
2020 een begrip in de markt zijn ten aanzien van geluk op de werkvloer en 
persoonlijk geluk. Dat werkgevers ons vinden omdat zij ervan overtuigd zijn dat 
het bijdragen aan het persoonlijk geluk van de medewerkers essentieel is voor een 
duurzame betekenisvolle organisatie. 
 
  

 

“Ik heb nu het gevoel  
dat ik mijn keuzes  
zelf kan maken” 

 

“het heeft ons 
rust, duidelijkheid en 

focus gebracht” 

 “Een investering  
in onszelf die we al  

jaren eerder hadden  
moeten doen” 

 

 

“de persoonlijke 
betrokkenheid voelt als 

een warme deken” 

Ideologie (Waarin wij geloven) 
 
Wij geloven in het belang van het leiden van een gelukkig leven. Elk mens heeft in 
onze ogen recht op een gelukkig leven en in staat is het aantal geluksmomenten te 
vergroten. Gelukkige mensen leven langer en gezonder en wanneer mensen 
gelukkige levens leiden, leidt dat namelijk tot geluk voor henzelf en voor de 
mensen om hen heen. Een gelukkig leven is immers nooit alleen op jezelf gericht; 
 
Geld is nooit het doel, altijd het middel en nooit het obstakel voor het leiden van 
een gelukkig leven. Geld krijgt in onze ogen pas waarde wanneer het bijdraagt aan 
het mogelijk maken van een gelukkig leven; 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen tot meer in staat zijn dan dat ze denken 
(overtuigingen, ervaringen, opvoeding, eigen levensverhaal), durven (angsten, het 
onbekende, risico's, kritiek) en hopen (uit eigen comfortzone stappen, gewoonten 
veranderen). 
 
Een gelukkig leven, wat is dat? 
Dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Toch hebben wij gemerkt dat een 
aantal zaken steeds terugkeren als mensen zich bewust worden van wat een 
gelukkig leven voor hen betekent. Dit zijn ze. Een gelukkig leven is een leven: 
§ Dat goed voelt en bij je past; 
§ Waarin gezondheid, tijd en geld in balans zijn; 
§ Waarin je vrijheid ervaart. Je hebt zelf het roer in handen; je leidt je leven in 

plaats van dat je je leven lijdt; 
§ Waarin vertrouwen de boventoon voert; 
§ Waarin je begaan bent met anderen en iets voor hen kunt betekenen; 
§ Waarin je je geliefd en gewaardeerd voelt. 


