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Overzicht van de modules in de Online Money Masterclass 

Op www.onlinemoneymasterclass.com vind je meer informatie 

over dit programma en kun je je aanmelden voor deelname. 

Dit ga je leren in de Online Money Masterclass 

Geld is ongekend belangrijk, niet alleen voor je bedrijf maar ook voor je leven. Veel van 

de geldstromen gaan grotendeels onzichtbaar en onbewust door je leven. Dat is jammer, 

want zo verspil je veel geld, zonder dat je het merkt. Bovendien blijf je zo vaak druk en 

achter de feiten aanhollen, omdat je zelf niet ziet waarom het zo moeizaam gaat.  

Met de Online Money Masterclass krijg je de regie terug over het geld in jouw leven. Je 

leert hoe je je geldstromen op een leuke, speelse en eenvoudige manier gaat besturen. Zo 

word je de grote sluiswachter van het geld in jouw leven. Je leert hoe je een overvloedig en 

rijk leven opbouwt. Niet later, maar nu. Daar kun je vandaag mee beginnen. 

Module 0: Introductie 

Een introductie op de geld-archetypes. Je ontdekt welke acht geld-archetypes er zijn en 

wat de sterke punten én uitdagingen zijn van elk type. Welk type je zelf bent, heb je 

kunnen achterhalen met de test die hoort bij het boek ‘Een zaak van geld’. 

Module 1: Geld stroomt 

 Je leert hoe de succesvolle zakenvrouw Annemarie van Gaal denkt over een financieel 

onbezorgd leven: dat begint niet in je portemonnee, maar in je hoofd. In deze module 

ontdek je wat een succesvolle mindset is als het over geld gaat. 

 Het belangrijke verschil tussen een vaste mindset en een groei-mindset, en waarom dat 

zo belangrijk is als het gaat om geld en om groeien met je bedrijf. 

 Je ontdekt hoe je in levels groeit, met geld en in je bedrijf en welke stappen je daarvoor 

moet zetten. 

 Je gaat nieuwe dingen ontdekken in je eigen patronen in het omgaan met geld. Alleen 

al doordat je dit opmerkt, verandert je geld-gedrag voorgoed. 
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 Je leert wat mentale bliksemafleiders zijn en waarom die steeds weer de kop opsteken 

rond je geld. 

 Je weet precies wat valkuilen zijn en wat de goede mindset is rond geld. 

 Je ontdekt hoe geld door jouw leven stroomt en wanneer je te weinig of teveel geld 

hebt. 

 Je leert dat je niet alleen te weinig, maar ook teveel geld kunt hebben. Je gaat zien hoe 

je dan je jezelf gaat frustreren of stilvalt met je bedrijf. 

 Je ontdekt welke voordelen het heeft om over meer geld te beschikken én hoe je 

daarmee veel kunt betekenen voor anderen en de wereld beter kunt maken.  

 Je ontdekt je eigen onzichtbare geldthermostaat: op welk onzichtbaar level staat die 

afgesteld? 

 Je ontdekt waar je geldstromen verstopt zitten. Je gaat zien welke emoties hier onder 

zitten en waar je zelf nog ‘in de slaapstand staat’. Door die verstoppingen aan te 

pakken, gaat je geld weer stromen en ontvang je vaak, haast magisch, meer geld op 

korte termijn. 

 Je leert welke grenzen jij moet gaan stellen als het om geld gaat, voor jezelf en 

anderen. 

Module 2: Je geld-erfenis 

 Je leert hoe je eigen belemmeringen een gezond businessmodel in je bedrijf in de weg 

staan. 

 Je ontdekt je negatieve emoties bij hoge prijzen vragen én leert hoe je die emoties snel 

aan kunt gaan pakken. 

 Je leert waarom waardebepaling achteraf meestal niet werkt. En je leert wat je in 

plaats daarvan beter kunt doen. 

 Je gaat zien op welke onzichtbare manieren je tot nu toe geld en tijd lekte. Door deze 

lekken te dichten, ga je op korte termijn over meer geld en tijd beschikken. 

 Je ontdekt welke onzichtbare overtuigingen (je geld-erfenis) je in je jeugd hebt 

meegekregen. Je leert hoe die overtuigingen jouw bedrijf nu beïnvloeden. En je leert 

die overtuigingen omzetten naar een nieuwe erfenis die je steunt en support in je 

bedrijf en je leven. 

http://www.onlinemoneymasterclass.com/


 

3                                  Meer weten of aanmelden? Kijk op www.onlinemoneymasterclass.com  
 

Module 3: Je dashboard 

 Je leert waarom het meten van je geld met een dashboard onmisbaar is voor een 

gezond bedrijf. 

 Je leert waarom je dashboard je veel leert over je onzichtbare geld-patronen én kansen 

laat zien voor jouw bedrijf. 

 Je leert wat de uitgangspunten zijn bij een goed dashboard. 

 Je ontdekt welke drie levels er zijn bij het ontwikkelen van een dashboard. En je gaat 

aan de slag met het ontwikkelen van een dashboard voor jouw bedrijf, dat past bij jouw 

level. Hierbij krijg je praktische voorbeelden van wat je op welk level wél en niet moet 

meten, zodat je snel een dashboard maakt dat precies bij jou past. 

 Je ontdekt wat veel mensen over het hoofd zien bij het maken van een dashboard en 

wat veelgemaakte fouten zijn. 

 Je leert hoe je als ondernemer slim je geldstromen bestuurt en welke bankrekeningen 

daarbij onmisbaar zijn. Hint: dat zijn er meer dan de meeste ondernemers nu hebben. 

 Je leert hoe je omgaat met achterstallige rekeningen en schulden, zonder een gevoel 

van schuld, schaamte of tekort. 

 Je ontdekt het belang van een cash-kussen en je leert hoe dat werkt voor jouw situatie. 

Module 4: Je geld-contract 

 Je ontdekt met welke mensen of groepen je op onbewust niveau een onzichtbaar geld-

contract hebt afgesloten: een contract dat de groei van jouw bedrijf en inkomen 

vandaag de dag nog steeds onzichtbaar kan frustreren. 

 Je leert met welke concrete stappen je zo’n contract snel vervangt door afspraken die 

wel passen bij jouw bedrijf en huidige leven 

Module 5: Je geld-archetypes 

 Je leert in detail wat de 8 geld-archetypes zijn en wat de sterke punten én uitdagingen 

zijn van elk type. 
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 Je ontdekt hoe jouw eigen unieke mix van geld-archetypes samenwerkt en elkaar 

verstrekt, of frustreert. Je gaat snappen waarom je soms ‘gek wordt van jezelf’ als het 

gaat om geld. 

 Je ontdekt hoe de geld-archetypes ook een rol spelen bij je partner en je klanten, 

waardoor je hun vreemde keuzes met geld opeens gaat begrijpen. Daardoor kun jij veel 

slimmer omgaan met hun eigenaardigheden. 

 Je ontdekt hoe je bril op de werkelijkheid en je eigen energie bepalen of jouw geld-

archetype op een positieve of een negatieve manier tot zijn recht komt. 

Module 6: De geld-archetypes in je bedrijf 

 Je ontdekt hoe elk geld-archetype denkt over specifieke zaken, zoals schulden. 

 Je leeft hoe je herkent welk archetype je klant is en welk aanbod je welke klant moet 

gaan doen. 

 Daardoor ga je beter inspelen op het specifieke geld-gedrag van je klanten en kun je 

hen een aanbod doen dat hen veel meer aanspreekt. Zonder dat je onnodig korting 

hoeft weg te geven. 

 Je ontdekt welke rollen in je bedrijf jouw archetypes vanzelfsprekend graag invullen. En 

je leert hoe je met andere rollen die je minder liggen om kunt gaan. 

 Je leert hoe je de samenwerking tussen je eigen archetypes versterkt, zodat je de beste 

versie van jezelf gaat worden. 

 Je leert hoe je interne weerstand van je archetypes oplost en je gaat je eigen 

verschillende archetypes in harmonie laten samenwerken. Ook ga je je archetypes 

afstemmen op elkaar, zodat je krachtiger acties gaat nemen, als het gaat om geld. 

Module 7: Je geld-doelen 

 Je leert waarom geld-doelen een kompas zijn voor je bedrijf. 

 Je gaat je eigen positieve geld-doelen stellen, die helder maken wat je nu eigenlijk écht 

wilt bereiken in je leven en met je bedrijf. Je ontdekt welke eerste stappen je nu al kunt 

zetten om je dromen te realiseren, zonder dat je daar per se meer geld voor nodig 

hebt. 
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 Je leert hoe een vrij en overvloedig leven er voor jou uitziet. NB: Dat is voor veel 

mensen verrassend en je hebt er een heel ander geldbedrag voor nodig dan je nu nog 

denkt! 

 Je leert waarom het realiseren van je geld-doelen soms zo lastig is en je gaat snappen 

waarom je jezelf daarbij in de weg kunt zitten. Je ontdekt welke overtuigingen je nu 

nog blokkeren bij het realiseren van je doelen. Je leert hoe je in een paar eenvoudige 

stappen die overtuigingen transformeert tot nieuwe overtuigingen, die je helpen bij het 

veel sneller realiseren van je doelen. 

 Je leert een eenvoudige methode, die je helpt om dagelijks dankbaar te zijn voor je geld 

en alles wat daarmee te maken heeft. 

 Je leert welke andere boeken je kunt lezen over geld. En je leert een verrassende 

manier om voortaan alle boeken over geld te beoordelen op hun nut voor jou. 

 

Op www.onlinemoneymasterclass.com vind je meer informatie 

over dit programma en kun je je aanmelden voor deelname. 
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