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Workshop Geld en Gevoel 
Financieel Gezond Ondernemen en Leven 

 
 Is geld voor jou een middel of een doel? 
 Wat is de rol van geld binnen jouw onderneming? 
 Welk gevoel krijg je, als je aan geld denkt? 
 Hoe maak jij financiële keuzes? 

Geld is de levensader van iedere onderneming en ondernemer. Zonder geld geen bedrijf en zonder bedrijf 
geen inkomen. Zo eenvoudig is het. Maar geld is, of voelt, voor veel mensen ook ingewikkeld, saai en 
ontoegankelijk. Met vaak als gevolg dat geld – of financiën- niet de aandacht krijgt die het verdient. Je focust 
je wellicht liever op je primaire ondernemingsactiviteiten en je laat de financiën over aan je boekhouder of 
financieel planner.  
In de workshop Geld en Gevoel doorlopen we zeven concrete stappen die inzichtelijk maken hoe jij je 
verhoudt tot je persoonlijke en bedrijfsfinanciën. 
 
Na deze workshop heb je zicht op: 

 Hoe jouw gevoel ten aanzien van geld je huidige leven beïnvloedt 
 Of jouw ideale werkweek ook jouw ideale inkomstenplaatje oplevert 
 Welke concrete stappen je nu kunt nemen om Financieel Gezond te ondernemen en te leven 

Deze workshop wordt verzorgd door Femke Hogema en Hubrien Meijaard.  
Om maximaal rendement te halen uit deze avond is het aantal deelnemers beperkt. Schrijf je dus snel in 
want vol = echt vol. 
  
De Trainers: 
Femke Hogema: 
Femke Hogema is ondernemer. Vanuit haar bedrijf Healthy Finance is zij werkzaam als trainer, coach en 
interim-controller. Haar boek´Financiën voor zzp´ers´ is hard op weg een bestseller te worden. Ze maakt 
financiën toegankelijk, ook voor niet-financiële ondernemers en organisaties. Haar passie voor financiën, 
communicatie én mensen maakt dat ze op een heldere en boeiende manier over financiën schrijft en 
spreekt. Website: http://www.healthyfinance.nl  E-mail: Femke@healthyfinance.nl 
  
Hubrien Meijaard: 
Hubrien is nu bijna 25 jaar -waarvan de laatste  tien jaar als ondernemer- werkzaam in de financiële 
dienstverlening. Vanuit zijn bedrijf Hubrien – Financieel Advies 2.0 geeft hij Financial Life Planning aan 
ondernemers en particulieren. Daarnaast is hij co-creator van “Groen Geld” (kennis-netwerkgroep over 
duurzame zaken in de nieuwe financiële wereld) en de Alliantie G10 (landelijke denktank van Financial Life 
Planners).Door zijn passie voor zijn vak en het heel graag helpen van mensen wordt hij zeer gewaardeerd 
als inspirerende adviseur en spreker. Website: www.hubrien.nl. E-mail: info@hubrien.nl 
 
Praktische informatie: 
Duur van de workshop : één avond; 19.30 tot 22.00 in het midden van het land 
Investering   : € 75,- ex btw 
Groepsgrootte  : beperkt 
Doelgroep : ondernemers, zzp’ers, mkb’ers, managers  
Data 2010  : 12 oktober en 24 november 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


