Werk & leven

1 Verkooptrucs

Sanne Godron, Marktplaats-verkoper • Verdient lekker want:
anders eindigen de spullen toch bij het grofvuil of in de kledingbak • Kun je zeker als je: het geduld hebt om te wachten op het
beste bod
“Geld verdienen met tweedehandsdingen doe je relatief snel en
makkelijk door kleding en schoenen te verkopen. Je kledingkast

FLUITJE

van een cent

10x slim extra doekoes verdienen
Vond je december al een financieel drama? Steeds
meer Nederlanders komen ook de rest van het jaar
niet meer goed rond. Daarom: met deze briljante
tips verdien je in een handomdraai wat extra’s.
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kan een goudmijn zijn: je kunt al snel een paar honderd euro verdienen met alleen al de dingen die je niet meer draagt. Verder
doen ook interieurspullen zoals lampen, stoelen, kasten en banken
het goed. Unieke en bijzondere items leveren het meeste op. Het

Het mag volgens alle rapporten
dan beter gaan met de economie,
nog steeds heeft maar liefst 45
procent van de huishoudens in
Nederland moeite met rondkomen. Sterker: één op de vijf heeft
ernstige betalingsachterstanden.
Dat concludeert het Nibud op basis
van nieuw onderzoek. De resultaten
zijn zo ernstig dat er voor het eerst
vuistregels zijn geformuleerd voor
goed omgaan met geld. Een van
de hoofdrichtlijnen: spáár. En dat
moet trouwens beter lukken dan
ooit, want uit CBS-cijfers blijkt
dat jonge vrouwen anno nu meer
verdienen dan mannen van
dezelfde leeftijd. Maar wie toch te
weinig overhoudt om opzij te zetten, kan ook proberen wat extra’s
te cashen. Op Etsy bijvoorbeeld,
of door je huis te airbnb’en. Deze
slimmeriken gingen je voor.

‘Het is veilig om
mee te doen, ik ben
hoogstens een keer
misselijk geweest’

loont echt de moeite eens te gaan struinen op zolder of in de
schuur. Als het gaat om de tekst in je advertentie, helpt het als je
persoonlijk en authentiek bent. Zoals: het tafeltje is van mijn opa
geweest. Zorg er ook voor dat je goede foto’s maakt, dan verkoop
je echt sneller en tegen een betere prijs. Overigens zijn er zelfs
mensen die fulltime Marktplaats’er zijn en hun oude baan hebben
opgezegd. Als je goed weet waar anderen naar op zoek zijn en jij
kunt dat bieden, kun je er een aardige boterham mee verdienen.”

2 Proef voor de som
Emma Dijkstra (25), medisch

we onderzocht en werd er bloed

proefkonijn • Verdient lekker

afgenomen. Afhankelijk van het

want: anderen doen het werk

soort onderzoek wordt voor je

en jij hoeft alleen maar achter-

bepaald wanneer je wat mag

over te leunen • Kun je zeker als

eten. En je mag niet zomaar

je: gezond bent en niet rookt

naar buiten. Verder hoef je

“Meedoen aan een genees-

helemaal niks, dus die periodes

middelenonderzoek is makkelijk

waren heel relaxed. Ik had

verdienen, maar ik vind het ook

eindelijk tijd om series te kijken

mooi om bij te dragen aan de

en het was heel gezellig met de

artikelen die ik zelf als fysiothe-

groep. Bang voor consequenties

rapeut lees. Ik begon ermee

was ik niet. Natuurlijk zit er een

toen ik na mijn studie niet met-

risico aan elk medicijn dat je

een een baan kon vinden. Vaak

neemt, maar in principe is het

moet je langere tijd beschikbaar

veilig. Ik ben hoogstens een keer

zijn: in totaal heb ik drie keer

misselijk geweest. In totaal heb ik

twee tot drie nachten intern

zo’n 2200 euro bruto verdiend,

gezeten, samen met andere

plus een vergoeding van de

proefkonijnen. Elke dag werden

reiskosten. Niet slecht, toch?”

»
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op en begin met hardlopen of oefeningen thuis.
• Koffie en fruitsapjes buiten de deur: maak hier een

blogger • Verdient lekker want:
je krijgt ook nog eens gratis

nieuwste spullen
“Vier jaar geleden ben ik begonnen met mijn site climaximaal.nl,
waarop ik sexspeeltjes recenseer.
Dat deed ik al voor het blad FOXY,
waarvoor ik lange tijd werkte als
redacteur, maar dat was vooral
op mannen gericht. Ik begon er
niet mee voor het geld en ik denk
dat zo’n instelling meespeelt in je
succes. Inmiddels verdien ik er
tweeduizend euro bruto per

zelfgemaakte dingen • Verdient lekker want:

uitgeeft aan de verkeerde dingen. Kijk bijvoorbeeld eens

Chantall van den Heuvel (40),

zeker als je: alles weet over de

• Sportschoolabonnement: gebruik je het niet? Zeg het

Geld bijverdienen is leuk, maar weinig zinvol als je het

Wie schrijft,
verdient
dingen toegestuurd • Kun je

kritisch naar de volgende lijst:

5 Zelluf maken

WÁT EEN VERSPILLING

‘Ik kan meer
verdienen
als ik alles
goed recenseer, maar ik
geloof in
eerlijkheid’

Sophia Smeekens-Starrenburg (38), verkoopt

wat is er leuker dan geld verdienen met je hobby? • Kun je zeker als je: originele spullen maakt

bijzondere traktatie van in plaats van een dagelijkse

die leuker zijn dan wat je in de winkel koopt

gewoonte die je nauwelijks opmerkt.

“Ik ontwerp en maak lappenpoppen en verkoop ze

• Eten laten bezorgen: een simpele maaltijd is zo in

via mijn online winkel. Al van jongs af aan maak ik

elkaar geflanst én je hoeft er niet op te wachten. Plus:

van alles zelf. Toen ik tijdens de zwangerschap van

koop in de supermarkt alleen eten waarvan je weet

mijn dochter vijf jaar geleden een knuffel voor

dat je het binnen drie dagen opeet en kook af en toe

haar wilde maken, ben ik ermee begonnen. Het is

met kliekjes, want ook eten weggooien kost geld.

superleuk om geld te verdienen met iets waar je

• Telefoonrekening: neem je provider en je verbruik
eens onder de loep. Grote kans dat dat goedkoper kan.
• Vakantie: een beetje budgetbaas boekt niet impulsief

sowieso al heel blij van wordt. Als ik een paar
dagen niks maak, word ik onrustig. Zodra ik dan
weer in mijn studiootje zit en mijn handen maken

een ticket, maar zoekt op error fare tickets: tickets die

iets precies zoals mijn hoofd het bedacht heeft,

door een systeemfout goedkoper zijn dan normaal. Tik

maakt mijn hart een sprongetje. Als een ander het

op Twitter error fare en jouw vertrekplaats in, bijvoor-

dan ook nog mooi genoeg vindt om er geld aan

beeld ‘error fare Amsterdam’, en je vindt meteen een

uit te geven, is dat een kers op de taart. Verkopen

overzicht met linkjes. Kassa!

doe ik via mijn Etsy-shop hallostudioescargot.

• Onnodige beautyproducten: trap niet in mooie

Aanmelden kost niets, maar voor het plaatsen

maand mee. Daarvoor maak ik

beloften waarvan je uit ervaring weet dat ze niet waar

van je spullen betaal je iets én je draagt een paar

gebruik van affiliate marketing:

zijn en koop alleen wat je nodig hebt.

procent van de verkoopprijs af. In ruil daarvoor

koop je iets via een link op mijn
site, dan ontvang ik daarvan een
percentage. Ik zou trouwens veel
meer kunnen verdienen als ik

• Sigaretten: stoppen met roken lijkt misschien moeilijk,

media kun je vervolgens heel handig inzetten om

precies van dat geld kunt doen.

jezelf te promoten en bijvoorbeeld give away-

• Lang douchen: door elke dag je douchetijd te

alles altijd goed vond, zoals veel

verkorten van tien naar vijf minuten, bespaar je zo

beautybloggers doen. Aan een

tweehonderd euro per jaar.

slechte vibrator-review verdien ik
niks, terwijl ik er zo een dag mee
bezig ben. Maar ik geloof in
eerlijkheid, dat is wat op de lange

bereik je veel mensen, ook internationaal. Social

totdat je uitrekent hoeveel je bespaart en wat je

4 Cashen voor de cam

Marije van der Made (28), vlogger • Verdient lekker want: praten over wat je leuk en

acties op te zetten.”

‘Als
iemand
het mooi
genoeg
vindt om
het te
kopen, is
dat een
kers op
de taart’

6 Fietsen en vangen
Valérie Mansour (22), fiets-

me een abonnement op de

dag, maar je kunt werken

interessant vindt deed je toch al • Kun je zeker als je: een smartphone en wat tijd over hebt

koerier voor restaurants •

sportschool. Het idee is simpel:

wanneer je wilt. Gemiddeld

“Afgelopen zomer ben ik naar New York verhuisd. Om familie en vrienden te laten weten

Verdient lekker want: je hoeft

zodra je shift begint, log je in

verdien ik zeven euro per uur.

hoe het daar is, had ik een mooie camera gekocht. Al filmende kreeg ik allerlei ideeën,

alleen wat heen en weer te

via een app. Daar vind je zo-

Prima voor naast mijn studie.

daardoor ben ik ook makkelijk via

en niet lang daarna ben ik een YouTube-kanaal begonnen: Dit gebeurt er als… Voor mijn

fietsen • Kun je zeker als je:

wel het adres van de restau-

Klanten kunnen trouwens ook

Google te vinden. En het

video’s ga ik bijvoorbeeld een week lang alleen maar pizza eten of op blote voeten lopen.

een fiets hebt en dicht bij een

rants als van de klant. Per uur

fooi geven. Wat ik contant

belangrijkst: schrijf over wat je

De experimenten zijn meestal food-, health- en sport gerelateerd. Daarnaast vlog ik over

stad woont

moet ik minimaal één bestel-

krijg, mag ik houden, online

tof vindt. Als je enthousiasme

mijn leven hier. Nu zijn er genoeg vloggers die prima kunnen leven van hun video’s, maar

“Als je van fietsen houdt, is

ling bezorgen, maar als het

fooien worden verdeeld onder

bij mij is dat nog niet het geval. Ik ben nog maar kort geleden gestart. Bovendien vind ik het

dit de ideale bijbaan. Ik werk

rustig is en er geen bestellin-

de koeriers die op dat moment

plezier dat ik erin heb het belangrijkst. Om mijn content nog beter te maken, heb ik me

voor Deliveroo en leg per shift

gen binnenkomen, krijg ik

in die zone aan het werk zijn.

onlangs aangesloten bij een social media-agency, die me helpt met tips. Daarnaast kunnen

vijftien tot dertig kilometer

toch betaald. Aan de andere

Je hoeft niet eens keihard te

zij me in contact brengen met merken. Hoe beter je bereik, hoe meer ze bereid zijn te

af. Weer of geen weer: ik

kant: hoe meer er te bezorgen

fietsen, als je maar een fiets

betalen voor een samenwerking. Dat kan oplopen tot duizenden euro’s. Als het merken zijn

vind fietsen door Rotterdam

valt, hoe beter ik verdien.

hebt en in de buurt van een

waar ik achter sta, vind ik dat een prima manier om bij te verdienen.”

sowieso heerlijk én het scheelt

Vooral zondag is een drukke

stad woont.”

termijn loont. Het helpt trouwens
ook om te bloggen over een
niche-onderwerp. Ik ben de enige
in Nederland die dit doet en

ervan af spat, is de kans groot
dat anderen ook leuk vinden
wat je doet.”
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‘Als het rustig is
en er geen
bestellingen zijn,
krijg ik toch betaald’

»
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Een schrale troost voor wie geen kans

9 Dierenmanier

Diony van den Berg van petsitter-platform PawsToo • Verdient

10 Escort

ziet bij te verdienen: meer geld is niet

lekker want: je krijgt ook nog eens persoonlijke aandacht van een

maar ook in de escort business wordt

je toch al betaalt • Kun je zeker als je: al flink bezig was

altijd de oplossing. Gabriëlla Bettonvil-

leuk beest • Kun je zeker als je: gek bent op huisdieren (en hun

genoeg bijgeklust. En ja, dat zijn vaak

met opruimen en het loslaten van materialisme

le van het Nibud: “Hoe je ermee om-

streken aankunt)

zat degelijke meisjes met stoffige

“Dat ik een keer hartstikke blut was, gaf de doorslag om

gaat, dat is bepalend.” Dé budgetteer-

“Steeds vaker zijn mensen op zoek naar een oppas voor hun huisdier.

studies, vertelt Marike van der Velden

mijn appartement in Amsterdam aan te melden bij

tip: check elke week je saldo en

Bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan en iemand willen die elke dag

van high class escortbureau Society

uitgaven. En maak jaarlijks een per-

de kat even komt aaien en eten geven, of zelfs in huis komt om voor

Service.

soonlijke begroting. “Wat daarbij helpt,

de hond te zorgen. Dat is veel minder stressvol voor een dier dan

“Grappig is dat ik na ‘dure’ periodes zoals

is jezelf spiegelen aan vergelijkbare

een pension. Eigenlijk kan iedereen oppasser worden, al moet je

de zomervakantie en kerst opvallend

gezinssituaties en zien hoe zij het doen.

het natuurlijk wel leuk vinden om met dieren bezig te zijn. Ervaring

meer sollicitaties binnenkrijg. Om escort

Door je inkomsten en uitgaven van te-

of het zelf hebben van huisdieren is welkom en helpt je om te wor-

te kunnen zijn, moet je avontuurlijk zijn

voren te plannen, geef je bovendien

den ingehuurd. Aan de andere kant is het ook een leuke manier om

ingesteld en het zeker ook leuk en span-

minder geld uit aan dingen die je het

erachter te komen of je inderdaad een hond als huisdier wilt. Onder-

nend vinden. Dat voelen klanten aan:

eigenlijk niet waard vindt.”

schat trouwens niet het eerste kennismakingsgesprek met het baasje.

juist dan word je vaker geboekt. Met een

Mensen die zo’n dienst inschakelen, hechten veel waarde aan het

paar avonden in de week kun je een

7 Hulp door je stulp

Hendriek Bartelds (31), verhuurt zijn huis via Airbnb •

Verdient lekker want: je krijgt geld voor een woning die

Airbnb. Van tevoren dacht ik: wat is nou het ergste wat
mensen kunnen meenemen of kapot kunnen maken?
Dat bleek enorm mee te vallen. Zelf gebruik ik Airbnb ook
veel als ik op reis ben. Het is best een grote inkomstenbron: met de zestig dagen die ik mijn huis afgelopen jaar
heb verhuurd, dat is ook het toegestane maximum in
Amsterdam, heb ik zesduizend euro verdiend. Het is voor

BUDGETTEREN KUN JE LEREN

‘Ik heb er
al zesduizend
euro mee
verdiend’

mij prima te doen: ik ben regelmatig weg voor mijn werk
of zit in het huis van een broer of zus als die niet thuis is.

EXTREME TIP

Het is minder voor de hand liggend,

Zij zijn vaak allang blij dat iemand de planten water geeft.

Kan jij wel wat goede budgettips

persoonlijke element. Laat zien dat je verantwoordelijkheidsgevoel

bovenmodaal salaris binnenhalen.

Ik werk fulltime en verdien aardig, en van deze opbrengs-

gebruiken? Goed nieuws: VIVA geeft

hebt; eigenaren vertrouwen hun dieren niet zomaar aan iedereen

Daarnaast krijg je vaak fooi en word je

ten bekostig ik mijn eigen reizen. Van Thailand, Sri Lanka

drie online coachingsessies weg van

toe. Wat je ermee verdient, hangt af van wat je zelf afspreekt.

ook nog eens naar bijzondere plekken

en Nieuw-Zeeland tot weekendjes weg naar Barcelona

geldcoach Hilde Radt t.w.v. € 147 per

Gangbaar is tien euro voor een wandeling en vijftig euro als je

meegenomen, soms zelfs in privéjets. Het

en Berlijn. Qua gasten accepteer ik alleen geen vrienden-

sessie. Geef je op via VIVA.nl/geldcoach

een week lang elke dag langskomt.”

is hoe dan ook een lucratieve bijbaan.”

groepjes die eruitzien alsof ze gaan feesten; ik ga eerder
voor een stel of moeder en dochter op citytrip. Los van
het geld vind ik het trouwens ook heel leuk om mijn gasten, mede dankzij mijn fijne huisje, een leuke ervaring in
Amsterdam te bezorgen.”

8 Beursontwikkeling
‘Hoe meer
je wilt, hoe
meer risico
je neemt’
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WIN 1
VAN DE 3
SESSIES
MET EEN
GELDCOACH
Ga naar viva.nl/
geldcoach

Janneke Willemse van Blondjes-

kosten en lange termijn. Extra

er niet zo heel veel van, want

BeleggenBeter.nl • Verdient lek-

leuk is om aandelen van je

dan zijn er nog 499 andere

ker want: met de juiste keuzes

favoriete merken te kopen en

bedrijven die de klap voor je

word je misschien wel slapend

over die bedrijven het nieuws

opvangen. Onthoud wel dat je

rijk • Kun je zeker als je: niet te

in de gaten te houden. Zo heb

niet alleen geld kunt verdienen

snel in de stress schiet en ook je

ik zelf aandelen Netflix. De

met beleggen, maar ook kunt

verlies kunt nemen

allermakkelijkste manier is het

verliezen. Hoe meer je wilt,

“Iedereen kan beleggen. Je

kopen van ETF’s, ook wel index-

hoe meer risico je neemt. Als

hoeft er niet eens veel over te

trackers genoemd. Dat is een

je gaat voor alles of niets, krijg

weten, je gezond verstand ge-

mandje van aandelen waar-

je inderdaad alles of niets. Zelf

bruiken is genoeg. Daarnaast

door je met een klein bedrag

heb ik eerder mijn geld met

kun je eerst oefenen met nep-

al heel goed gespreid belegt,

25 procent zien groeien en dit

geld, bijvoorbeeld via het ‘RTL Z

in bijvoorbeeld 500 verschillen-

jaar zit ik op 6 procent, nog

Beursspel’. Het gaat vooral om

de bedrijven. Gaat het met

altijd meer dan op een spaar-

drie dingen: spreiding, lage

eentje niet goed, dan merk je

rekening.”

•

‘Met een
paar avonden
in de week
haal je een
bovenmodaal
salaris binnen’
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