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WIE ZIJN ZE? €4.000  - €4.600• Els Van den broeck (48) en Jan Cornelis-
sen (52) uit Minderhout
• Els heeft een dochter uit een vorige re-

latie, Emma (15)
• Zij werkte in de sales, hij is projectma-
nager maar nu allebei werkzoekend

HUN NETTO-INKOMEN?

Ze zijn vandaag allebei op 
zoek naar een andere job. Toch
maken Els en Jan zich geen
financiële zorgen. «Het feit dat
we wat kapitaal achter de hand
hebben, geeft je vrijheid.
Daardoor hebben we nu ook
geen stress», zegt het koppel.
INGE STIERS

«Ik heb altijd in de sales gezeten. De laatste tien
jaar had ik een commerciële buitendienstfunctie,
maar begin dit jaar ben ik ontslagen. Momenteel
ben ik werkloos in outplacementbegeleiding»,
vertelt Els. «Ik krijg een werkloosheidsuitkering
van 1.600 euro, maar dat bedrag vermindert sys-
tematisch. In mijn vorige job was de prestatie-
druk enorm hoog en ik had me dat laatste jaar al
vaker afgevraagd of dit nu was wat ik wilde blij-
ven doen. Maar ik zat een beetje vast in die gou-
den kooi van een goed salaris en een bedrijfswa-
gen. Mijn ontslag was dus misschien nog niet zo
slecht. Ik moét nu keuzes maken. Ik ben allerlei
cursussen aan het volgen om er achter te komen

wat mij echt interesseert en waar ik energie van
krijg. Ik zou graag een job hebben waar ik plezier
uit haal, want dat was ik wat kwijtgeraakt.»
Jan: «Ik ben projectmanager bij een kmo die doet
in opslagsystemen, maar ik zit in dezelfde situatie
als Els. Ook ik ben ontslagen, na 26 jaar dienst.
Mijn opzeg duurt twee jaar, ik heb er een derde
van opzitten. Ik heb een variabel loon, dat ligt tus-
sen de 2.400 en de 3.000 euro. Omdat ik zo’n lan-
ge opzegtermijn heb, kan ik op mijn gemak ander
werk zoeken. En voor mij geldt hetzelfde als voor
Els: verloning is belangrijk, maar nog belangrij-
ker is dat ik me goed voel in mijn job.»

Zuinig leven
Jan: «Voor ik Els ontmoette, had ik deze woning
gekocht. Die lening is afbetaald. Toen Els en ik zijn
gaan samenwonen, hebben we het huis uitge-
breid en daarvoor hebben we een nieuwe hypo-
theek afgesloten. Die bedraagt 400 euro per
maand.»
Els: «Datzelfde bedrag gaat ook maandelijks naar
de boodschappen. Ik wil niet boven die 400 euro
gaan, daar let ik echt op. Ik probeer zo zuinig mo-
gelijk te leven, vandaar ook mijn blog waarin ik
tips geef om geld uit te sparen. Dat deed ik ook al
voor ik werd ontslagen. Jan en ik komen allebei
uit een gezin waar zuinigheid centraal stond. Dat
is er dus bij ons allebei ingebakken. En wij geven
dat op onze beurt door aan Emma. Ik stort maan-
delijks 125 euro op een effectenrekening voor
haar en ze krijgt 8 euro per week zakgeld. Daar-
mee betaalt ze extraatjes, zoals cadeautjes of
 extra kleding die ze dan meestal tweedehands
koopt..»
Jan: «Maar we zijn niet gierig, hè. We zijn alleen
spaarzaam op die dingen die niet zo belangrijk
zijn voor ons. Of onze yoghurt nu van Danone of
van een huismerk is, maakt niet uit, zolang het
maar lekker is.»
Els: «Maar als we iets echt graag willen, kopen we
dat. Ik hou bijvoorbeeld van wijn en daar durf ik
dan iets meer aan te spenderen. Zonder te over-
drijven, natuurlijk. Mijn duurste fles kost nog
maar 65 euro. Omdat we zuinig zijn op andere
dingen, kunnen we ons ook een dure smartphone
permitteren, of degelijke verlichting in ons huis.»
Jan: «Ook door klusjes zelf te doen, kan je bespa-
ren. Ik heb bijvoorbeeld eigenhandig de glazen
schuifdeur in ons tuinhuis gezet. Als ik ze door
een firma liet plaatsen, kostte dat 2.500 euro.
Mijn zelfbouwpakket was 600 euro, een bespa-
ring van bijna 2.000 euro.»
Els: «Ons doel is om zoveel mogelijk te halen uit
het geld dat we hebben. Wij hoeven bijvoorbeeld
niet elk seizoen nieuwe kleren of schoenen. Wij
kopen liever iets tijdloos dat we kunnen dragen

tot het versleten is. Ik heb onlangs nog meege-
daan aan een ‘koop zes maanden geen kleren’-
challenge en dat was geen enkele moeite voor
mij. Ik had dat met gemak een jaar kunnen vol-
houden. Toen ik nog werkte, kon ik elke maand
minstens de helft van mijn salaris sparen.»
Jan: «We hebben aparte rekeningen en ieder be-
taalt een deel van de kosten van ons huishouden.
Daar hebben we van in het begin duidelijke af-
spraken over gemaakt en dat werkt perfect. We
hebben wel nog een gemeenschappelijke reke-
ning. Daar storten we maandelijks in totaal 500
euro op en daar betalen we gezinsactiviteiten
mee, zoals een citytrip of onze jaarlijkse reis.»
Els: «Wat we niet vaak doen, is in een brasserie
gaan eten. Ik kook graag en ik kan geen geld geven
aan het middelmatige eten dat daar soms wordt
geserveerd. Dan gaan we liever minder uit eten,
maar naar een beter restaurant. Wij gaan bijvoor-

beeld nooit mosselen eten, dat vind ik echt een
verspilling van geld. »
Jan: «Aan hobby’s geven we ook niet zoveel uit.
Emma en ik gaan klimmen, maar meer dan klim-
schoenen heb je daar niet voor nodig. Els en ik
gaan badmintonnen, maar ook dat is niet duur.»

Els: «Ik speel ook nog piano — ik heb een digitale
gekregen van Jan — en ik hou van bloemen en
planten. Ik koop ze vaak op plantje.nl, een bedrijf
dat een ‘groene kneusjes’-box aanbiedt. Daar zit-
ten twaalf plantjes in die bijvoorbeeld een ge-
kreukt blad hebben of die te lang in het magazijn
hebben gestaan. Zo’n doos kost 24 euro, wat niks
is voor twaalf planten. En als je ze een beetje ver-
zorgt, groeien ze fantastisch goed.»

Beleggen
Els: «Ik hou alles bij wat we uitgeven in een Excel-
file. Ik ben daarmee begonnen toen ik alleen ging
wonen en dat doe ik nu nog altijd. Iedereen zou
zo’n overzicht moeten bijhouden, want dat is dé
manier om te besparen. Als je niet weet hoeveel je
binnenkrijgt en hoeveel je uitgeeft, weet je niet
wat je kan sparen. Ik beleg een deel van mijn
spaarcenten en ik heb daar nog nooit geld mee
verloren. Ik maak mijn huiswerk en ik denk na
over welke aandelen ik koop. Meestal zijn dat
waardeaandelen van bedrijven die al een aantal
jaren meegaan, zoals Delhaize of Telenet. En
groeiaandelen, van bedrijven die nog maar net
zijn opgestart. Het is de balans die telt. En je mag
uiteraard nooit beleggen met geld dat je in de na-
bije toekomst nodig hebt. Dat extraatje is om
Emma straks een duwtje te geven.»
Jan: «En het is ons appeltje voor de dorst. We heb-
ben nog grootse plannen voor tijdens ons pen -
sioen. We zouden dan graag een mobilhome ko-
pen en veel reizen.»
Els: «Dat je wat kapitaal achter de hand hebt, geeft
je veel vrijheid. Het zorgt er ook voor dat ik geen
stress moet hebben omdat ik even zonder job zit.
Die gemoedsrust is prettig.»

De bespaartips van Els vind je op Instagram 
@leefzuinig_ of via www.leefzuinig.be

«Allebei ontslagen maar geen
stress over werkloosheid»

«Ik deed onlangs mee  aan
een ‘koop zes maanden
geen kleren’-challenge
en dat was geen enkele
moeite voor mij. Ik had
dat met gemak een jaar
kunnen volhouden»

Ook deelnemen 
aan ‘Geld maakt 

gelukkig’? 
Mail naar

geld@hln.be

GROOTSTE 
MISKOOP
Jan: «Een mountainbike die ik in
promotie voor 1.200 euro heb ge-
kocht. Uiteindelijk bleek het frame
een maatje te groot te zijn.»
Els: «Een pastamachine van 200
euro. Die heb ik twee keer gebruikt
en sindsdien staat ze op zolder.»

DUURSTE KOOP

Allebei: «Onze Volkswagen T-Roc.
De kostprijs was ongeveer 32.000
euro.»

BESTE KOOP

Jan: «Mijn grasmachine van 410
euro, gekocht met ecocheques.»
Els: «Keukentoestellen, zoals mijn
Thermomix van 1.100 euro. En mijn
wijnklimaatkast. Dat zijn dure ap-
paraten, maar ik heb daar zoveel
genot van dat ik dat met plezier er
aan uitgeef.»

MAAKT GELD 
GELUKKIG?

Jan: «Nee, maar geen geld maakt
wel ongelukkig. Geld geeft je de
vrijheid om te doen wat je wilt.»
Els: «En het geeft je de mogelijk-
heid om je te ontplooien. Als je er
geen hebt, ben je maar met één
ding bezig, namelijk geld.»

«We gaan liever minder
uit eten, maar naar een
beter restaurant. Wij
gaan bijvoorbeeld nooit
mosselen eten, dat vind ik
echt geldverspilling»

Els met Jan en dochter Emma: «Wij proberen zo zuinig mogelijk te leven.
Vandaar ook mijn blog met tips om geld uit te sparen.» Foto’s Steven Richardson

€410

WAT ALS JE DE 
LOTTO WINT?

Els: «Een victoriaans huis in Lon-
den kopen, want dat is mijn lieve-
lingsstad. En de rest van het geld
beleg ik.»
Jan: «Een kasteel in Schotland ko-
pen. Dan kunnen we pendelen.»
(lacht)


