
Weer blut? Geen cent op je spaarrekening? Geen paniek. Cosmo geeft 
je de ultieme tips hoe je kunt besparen, zodat je aan het eind van de 
maand je pinpas wél kunt laten wapperen voor dat paar nieuwe hakken.
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N Heb je altijd een 
stuk maand over 
aan het eind van je 
geld of wil je graag 
eens extra spaar-
geld opzij zetten? 
Verruil je spending 
habits voor 
gezonde gewoon-
tes tijdens een 
financiële detox.

TRIED & TESTED
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vast een keer sputteren en de was
machine kan zomaar kuren krijgen. Tot 
slot een doel dat nog ver weg lijkt, maar 
waar ik wel enorm enthousiast van word: 
Kerst 2015 vieren in Thailand. Die 
afspraak maakte ik vorig jaar met 
vrienden en als ik die wil nakomen, moet 
er tegen het eind van het jaar wel iets in 
mijn spaarpot zitten.

WEEK 2:
Delen, lenen & ruilen
Om die dromen te verwezenlijken, zit er 
maar één ding op. No. More. Spending. 
De regels zijn duidelijk: basisuitgaven 
zijn toegestaan – de huur moet betaald 
worden en ik moet kunnen eten en 
bellen – maar extraatjes zijn off limits. 
De komende tijd geen nieuwe zomer
jurken of caramel frappuccinos voor mij. 
Ai, een uitdaging...  
Ken je de zak chips die ‘eet mij’ roept als 
je op dieet bent? Zo smeken schoenen, 
shirts en lipsticks er nu nonstop om door 
mij gekocht te worden. Ook stromen er 
continu mails binnen met kortingendie
jezekernietwiltmissen, realiseer ik me 
opééns dat ik geen leuke enkellaarsjes 
heb en zie ik eindelijk mijn droom bikini 
in de winkel hangen. Kopen? Helaas, 
niet toegestaan.
Delen, lenen en ruilen mag wel. Ik haal 
mijn huis overhoop en stuit op zwarte 
Adidas Superstars van tien jaar geleden. 
Ze staan nog geen dag op Marktplaats 
en iemand komt ze al ophalen voor een 
paar tientjes. Ik haal oude enkellaarsjes 
uit het stof die eigenlijk heel leuk zijn en 
verbaas me hoe snel ik een reactie krijg 
als ik mijn sporadisch gebruikte Jean 
Paul Gaultierparfum – we matchen niet 
zo goed – op een ruilsite zet. Iemand 
heeft een Cacharelparfum gekregen en 
wil die ruilen voor mijn Jean Paul! Als 
mijn ‘nieuwe’ parfum op mijn deurmat 
valt, heb ik wel het bevredigende gevoel 
van een nieuwe aankoop, maar niet de 
kosten. Fijn!  

WEEK 3: 
Lusten en lasten 
In een klapper in de hoek van de kast 
stapelen ze zich op: jaaropgaven, 
loonstroken, facturen en blauwe brieven. 
In die chaos mag weleens wat orde 
geschept worden en daar is week drie 
voor bedoeld. Met de koektrommel 
naast me en Beyoncé op de achtergrond 
(makkelijker kan ik het niet maken, wel 
leuker) veeg ik het stof van de klapper. 
Als alles netjes op volgorde zit, pak ik 
mijn rekeningafschriften erbij. Wat komt 
er eigenlijk elke maand binnen en wat 
gaat er standaard uit? Tijd om daar 
achter te komen.

WEEK 4: 
Als sneeuw voor de zon 
Na het uitpluizen van mijn vaste lasten 
krijg ik deze week de opdracht om op 
ontdekkingsreis te gaan door mijn 
variabele lasten. Je weet wel, de kosten 
die ongemerkt oplopen zodat je aan het 
eind van de maand denkt: waar is mijn 
geld gebleven?  
Een blik op mijn afschriften maakt drie 
zwakke plekken zichtbaar. Ten eerste 
koop ik meer kleding en schoenen dan ik 
denk. Ten tweede bedenk ik altijd wel 
iets wat ik ‘nodig’ heb als ik een drogiste
rij binnenloop – twee bodybutters voor 
de prijs van één? Hebben! – en ten derde 
haal ik op werkdagen regelmatig een 

broodje in de stad, ook zo’n 
kostenpost die flink optelt als 
je eens gaat rekenen. Aha, 
daar gaat mijn geld dus heen. 

WEEK 5: 
Giftige gewoontes
Om die zwakke plekken te 
versterken moet ik mijn 
gewoontes aanpassen, mijn 
toxic spending habits. Ik kan 
er wel een bedenken. Als ik 

naar mijn werk ga – een flexplek midden 
in de stad – parkeer ik mijn fiets bij de 
supermarkt om daar een warme 
croissant te halen (of een zak wortels, 
heus). Vervolgens loop ik door de stad 
om op mijn werkplek te komen. Tja, zie 
dan maar eens al die mooie winkels te 
weerstaan. Elke dag. 
Bovendien heb ik een soort koopFOMA 
(fear of missing out). Zo kwam ik 
vandaag op het wereldwijde web de 
perfecte sneakers tegen. Ik zou het paar 
moeten negeren om na twee weken 
bedenktijd te bepalen of ik ze écht nodig 
heb. Dat is niet gelukt. Want wat als die 
sneakers na twee weken weg zijn? Op, 
uitverkocht, out of stock. Kan ik het 
verdriet over ‘the ones that got away’ dan 
wel aan? Fail, mijn eerste aankoop deze 
maand is een feit. 

WEEK 6: 
A woman with a plan
Om mijn toxic spending habits vanaf nu 
echt te tackelen, moet ik ze omzetten in 
gezonde gewoontes. Dus maak ik deze 
afspraken met mezelf: 
1. Mijn fiets parkeer ik voortaan op mijn 
werkplek en ik neem elke dag lunch 
mee, zodat ik niet door een stads
centrum vol verleiding hoef te lopen.
2. Impulsaankopen leg ik terug. Als ik 
het na een week nog steeds wil en mijn 
budget laat het toe, mag ik het kopen. 
Weg = pech. Daar kom ik overheen.  
3. Alle financiële post stop ik meteen 
achter het goede tabblad in mijn klapper. 
Hallo, overzicht. 

Conclusie 
Wat duren zes weken eigenlijk lang. Aan 
het eind van de periode weet ik niet 
meer wat ik aan het begin allemaal heb 
gekocht, dat verklaart waarom het altijd 
meer is dan ik denk. Niets kopen is dan 
ook best een pittige opgave. Het is me 
gelukt, op een paar sneakers na. Maar 
dat heb ik mezelf vergeven omdat ik  
ook een paar schoenen heb verkocht. 
Dus hoera, na zes weken detoxen kan ik 
mijn rechterschouder ontzien met een 
fijne rugzak. 
Bovendien ben ik me bewust van wat ik 
nog allemaal in huis heb en weet ik dat 
ruilen net zo veel voldoening kan geven 
als kopen. Als ik een beetje bewust blijf 
spenden, moet er vanaf nu elke maand 
wat overblijven voor m’n spaarpot. En zit 
ik er Kerst 2015 warmpjes bij. Letterlijk 
en figuurlijk. 

IK BEN
GEEN BIG

SPENDER

WEEK 1: 
Gevulde dream jars
De challenge begint met een opdracht in 
mijn inbox. Er verschijnen drie glazen 
potten op mijn scherm, dream jars die ik 
mag vullen met financiële dromen. Zo 
heb ik in mijn detoxweken iets om 
naartoe te leven. 
De eerste dream jar moet worden 

gevuld met een doel dat aan 
het eind van deze challenge al 
haalbaar is. Met mijn laptop in 
mijn schoudertas gepropt, voel 
ik me elke dag als ik naar 
kantoor fiets op Quasimodo 
lijken, dus mijn eerste doel 
wordt: een leuke rugzak. Het 
tweede doel moet meer op de 
lange termijn gericht zijn. Ik 
ga voor het aanleggen van een 
buffer, want mijn Peugeot gaat 

B-merken zijn prima wat mij betreft, ik rijd in een tweedehands  
auto en ga niet wekelijks uit eten. Maar net als iedere vrouw heb ik zo 

mijn zwaktes op uitgavegebied. Met een mooie verpakking ben ik al snel 
verleid, ik weet mezelf goed te overtuigen dat ik iets ‘verdien’ of ‘nodig 
heb' en kan de verleiding van een impulsaankoop moeilijk weerstaan. 

Tijd om mijn toxic spending habits aan te pakken. Ik ga zes weken lang 
financieel detoxen, bedacht door Cosmo's eigen geldexperts van How2s-
pendit. Dit spending-dieet draait om aankomen: mijn spaarvarken gaat 

zo rond als een ton worden. Hoop ik.

IK HEB EEN SOORT 
KOOP-FOMA: STEL 

DAT DIE SNEAKERS 
NA EEN WEEK WEG 

ZIJN. KAN IK DAT 
VERDRIET AAN?

DE REGELS  
ZIJN DUIDELIJK:  

BASIS UITGAVEN ZIJN  
TOEGESTAAN, MAAR 

EXTRAATJES ZIJN  
OFF LIMITS
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WAT IS EEN  
FINANCIËLE 
DETOX?
Het spending-dieet dat Lisette 
volgde is De Financiële Detox 
Challenge, bedacht door 
Cosmo's geldexperts Nathalie 
en Joëlla van How2spendit.nl. 
Tijdens deze (gratis) challenge 
ga je zes weken aan de slag 
om grip te krijgen op je finan-
ciën. Je houdt je financiën 
tijdens dit dieet op orde door 
toxic gedrag te vervangen 
door gezonde gewoontes. Kijk 
voor meer info hierover op 
How2spendit.nl.
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FINANCIËLE
8 

Met deze motieven wil én kun jij je hand op 
de knip houden.

Je bouwt 
een buffer op 

Je hoeft niet met je vuile was 
naar de buren als de was-
machine het begeeft of lopend 
naar je werk als je fiets wordt 
gestolen. En als een vriendin 
het lumineuze idee heeft om 
een weekend naar Berlijn te 
gaan, hoef je geen nee te 
zeggen omdat je saldo dat niet 
toelaat. Wie af en toe wat geld 
opzij zet, is voorbereid op 
onverwachte uitgaven. Hoezee!

Je wordt er 
creatief van

Een spending dieet dwingt je 
op zoek te gaan naar alternatie-
ven die geen of minder geld 
kosten. In plaats van uit eten te 
gaan met vrienden organiseer 
je een tapasavond in het park, 
waarbij iedereen zelf hapjes 
meeneemt. Die spijkerbroek is 
eigenlijk nog best op te lappen 
en dat te grote shirt tover je na 
het bekijken van een DIY-video 
om tot een leuk jurkje. 

Je hoeft je nooit meer af te vragen 
waar je geld is gebleven
De maand is nog niet eens half voorbij en jouw loon is 

alweer bijna verdwenen. Hoe kan dat? Dit mysterie wordt nu voor 
eens en altijd opgelost, want tijdens een financiële detox zet je jouw 
inkomsten en uitgaven goed op een rij. Plus: een administratie die 
op orde is, geeft net als een schoon bureau een opgeruimd hoofd. 

Je wordt er 
rijker van 

Je voélt je in elk geval 
stukken rijker, want je 
houdt opeens meer geld 
over. Bovendien levert 
sparen je ook letterlijk 
extra centen op in de 
vorm van rente. Zelfs 
als je maar duizend euro 
op je spaarrekening hebt 
staan en het rente-
percentage is één pro-
cent, kun je voor dat 
tientje toch weer een 
paar heerlijke glazen 
wijn drinken.

Je doet ook 
nog wat liefs 

voor het milieu
Tijdens een financiële 
detox leer je te kijken naar 
de spullen die je al hebt 
en ga je niet kopen maar 
ruilen, delen of lenen. 
Voor een week Ardennen 
kun je best een rugzak 
bij een buur lenen via 
Peerby.nl in plaats van er 
één te kopen. Kleding die 
je niet meer draagt, ruil je 
met vriendinnen en als je 
elke dag alleen voor jezelf 
kookt en de helft weg-
gooit, kun je beter een 
maaltijd afhalen via 
Thuisafgehaald.nl. Dag 
voedselverspilling, hallo 
knuffel voor het milieu.

Je kunt eindelijk 
die droomreis 

maken of tweede 
studie volgen
Altijd al gedroomd van een week 
shoppen in New York of een 
maand olifanten spotten in Zuid-
Afrika? Zou je liever een studie 
interieurontwerp doen in plaats 
van die saaie kantoorbaan? Een 
financiële detox brengt dromen 
dichterbij. Je gaat er namelijk 
concreet en doelgericht voor 
sparen in plaats van te wachten 
tot er op magische wijze een 
enorm bedrag op je rekening 
staat. New York, here I come! 

Je leert je 
financiële zelf 

beter kennen
Wat is jouw grote zwakte? 
Wanneer ben je extra gevoelig 
voor emo-shoppen en wat 
motiveert jou om de financiële 
touwtjes weer in handen te 
nemen? Tijdens een spending 
dieet vind je het antwoord op 
zulke vragen. En aan deze 
zelfkennis heb je de rest van je 
leven ook nog wat. 

Je leeft zonder 
zorgen

Geld maakt dan misschien niet 
gelukkig maar als je je geldzaken 
op orde hebt, heb je wel meer 
tijd en ruimte om van de leuke 
dingen in het leven te genieten. 
Dat is een stuk lastiger als je 
chronisch geldzorgen hebt. 
Spaargeld geeft je een gevoel 
van rust en zekerheid, want 
hoe fijn is het om te weten dat 
je nooit écht zonder geld komt 
te zitten? 
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DETOX
REDENEN VOOR EEN 



Je weet heus wel hoe het zit: 
als je geld over wilt houden, 
moet je minder uitgeven. 
Maar zo simpel als sparen in 
theorie klinkt, zo moeilijk is 
het in de praktijk. We doen 
allemaal impulsaankopen 
waar we spijt van krijgen en 
geven geld uit dat eigenlijk 
voor een spaardoel bedoeld 
was. Hoe komt dat toch?
We zijn simpelweg niet 
rationeel genoeg. We worden 
continu blootgesteld aan 
reclames en aanbiedingen,
en zijn o zo gevoelig voor 
slimme verleidingen en 
prikkels. Daar komt bij dat 
we bijzonder goed zijn in het 
rechtvaardigen van ons 
gedrag. Waarom jij die 
schoenen móest kopen? Nou, 
de schoenen die je al hebt 
matchen niet bij al je outfi ts. 
En het zou toch zonde zijn als 

in het niet valt. Dus doe je 
het niet. Dan heb je het 
endownmenteffect. We 
hebben namelijk ook een 
grondige hekel aan verlies. 
Geld opzij zetten betekent op 
dit moment minder uitgeven 
en dat is pijnlijk. Die afkeer 
tegen verlies zorgt er ook voor 
dat je spullen anders gaat 
waarderen: als je iets bezit, 
schat je de waarde ervan 
hoger in. Dat maakt het 
moeilijk om bepaalde 
producten of diensten uit je 
dagelijks leven te schrappen. 
Je favo caramel macchiato of 
die eigen auto vonden we 
misschien ooit speciaal, 
inmiddels zijn we het als 
basis behoefte gaan zien. 
We denken dat we niet meer 
zonder kunnen, terwijl dat 
wel zo is.
Wat kunnen we er aan doen?
Dat je minder moet uitgeven 
als je spaargeld over wilt 
houden wist je al, maar nu 
weet je ook dat je van nature 
gewend bent tegen te 
stribbelen. Door je dat te 
realiseren, ben je jezelf een 
stap voor. Met deze vijf tips 
tackle je die denkfouten.

1 Eerst sparen, 
dan uitgeven

Ah, het heerlijke gevoel van 
net binnengekomen salaris. 
Plotseling kun je meer 
uitgeven en let je minder op 
wat je koopt. Aan het eind 
van de maand kijk je wat er 
over is aan spaargeld en dat 
is… huh, niets? Doe het eens 
andersom. Zet aan het begin 
van de maand een vast 
spaarbedrag opzij, liefst via 

een automatische afschrijving. 
Het bedrag dat overblijft, is je 
maandelijks budget. Op = op. 

2 Bespaar je 
salarisverhoging

Gaat je salaris omhoog? Zet 
het bedrag dat je extra krijgt 
automatisch opzij. Zo ‘verlies’ 
je niets; je kunt hetzelfde 
blijven uitgeven als voorheen  
maar je spaart wel meer. Dat 
geldt ook voor je vakantiegeld 
of je dertiende maand. 

3 30 dagen 
bedenktijd

Noteer alles wat je wilt kopen 
eerst op je dertig dagenlijst. 
Als je het na dertig dagen nog 
steeds wilt, weet je vrij zeker 
dat het een goede aankoop is. 
Dat maakt de kans op impuls
aankopen kleiner. 

4 Waardeer elk 
dubbeltje 

Een latte macchiato onder
weg naar je werk, een broodje 
in de stad, een biertje op het 
terras. Het kost maar een 
paar euro, dus waarom zou je 
het laten? Omdat die paar 
euro je op de lange termijn 
heel veel geld besparen. Na 

een jaar kleine bedragen 
sparen, wordt die droomreis 
naar IJsland of designertas 
ineens werkelijkheid.

5 Stel concrete 
spaardoelen

Een andere reden dat geld 
sparen vaak mislukt, is dat het 
een te vaag voornemen is. 
Hoeveel is ‘meer sparen’ en 
wat houdt ‘zuiniger leven’ 
precies in? Een concreet doel 
en een actieplan zijn een 
must: hoeveel ga je sparen, 
waar ga je op bezuinigen en 
wanneer wil je je spaardoel 
bereiken? 
Maak je spaardoel visueel 
met een foto op de koelkast 
en concreet met een old 
school spaarvarken. Houd 
het wel realistisch, als je elke 
maand driehonderd euro 
opzijzet terwijl je eigenlijk 
maar honderd euro kunt 
missen, houd je het sparen 
niet lang vol. 
Je zult zien dat je spaardoel 
op deze manier al snel 
dichterbij gaat komen. Want 
wat is je uiteindelijk nu echt 
meer waard: de mogelijkheid 
om je droomwens te vervul
len? Of allerlei spullen in huis 
halen, die je elk jaar of ieder 
seizoen vervangt omdat je er 
alweer genoeg van hebt? 

WAAROM
IS 

je sommige shirts niet kan 
dragen, omdat je er niet de 
juiste schoenen voor hebt? 
Juist ja. 

DENKFOUTEN
Volgens gedrags
wetenschappers wordt 
ons onvermogen om 
te sparen door twee 
belangrijke denkfouten 
veroorzaakt: de status 
quo bias en het 
endownmenteffect. Het 
eerste betekent dat we een 
hekel aan verandering 
hebben. Je wisselt niet 
zomaar van verzekering en 
koopt niet zo snel een ander 
merk appels als je er eenmaal 
aan gewend bent. Het voelt 
zo onprettig om van je status 
quo af te wijken, dat het 
argument dat je er geld mee 
bespaart  daartegenover vaak 

Slimme 
keuzes

€2920 
per twee jaar = twee 

maanden naar Thailand

€292 
per twee jaar = 

een goede camera

Als je je dagelijkse caramel 
macchiato laat staan, levert 
dat je €4 per dag op. Dat is:

Elke dag 10 minuten 
korter douchen bespaart 

€0,40 per dag, dat is:

€28 
per week = 
een shirtje

€2,80 
per week = 

een kop koffie

€120 
per maand = een 
paar schoenen

€12 
per maand = een 

lippenstift

€1460 
per jaar = een
nieuwe bank

€146 
per jaar = een nieuwe tas 

MAAK JE SPAARDOEL 
VISUEEL MET EEN FOTO OP 
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zo moeilijk?
Aan het begin van de maand weet 
je het zeker: deze keer hou ik geld 
over. Maar een paar weken later is je 
salaris weer volledig op. Help?! 


