
MONEY 

Bart Bloemen (34) 

i Mededirecteur organisatie- 
psychologiebureau Wisbom 
i Nettomaandinkomen: 2.500 
euro netto + inkomen partner 
i Nettohypotheek apparte- 
ment in Bos en Lommer (Am- 
sterdam) 200 euro per maand 

'I k ben vrij 
sober 
ingesteld' 
Rentsje de Gruyter 

'E en paar jaar geleden begon 
ik met een oud-coliega 

Wisbom. We helpen organisaties 
met verandertrajecten en geven 
ook persoonlijke ontwikkelings- 
trainingen aan werknemers. Mijn 
compagnon Jorden en ik werkten 
bij een ander bureau dat veran- 
dertrajecten begeleidde, maar 
hadden daar toch het gevoel dat 
we soms te weinig konden doen 
tijdens zo'n proces. Nu hebben 
we de vrijheid ons eigen plan te 
trekken. 

'Ais klanten ons inhuren om 
bijvoorbeeld een koerswijziging 
te begeleiden, spreken we de 
plannen uitgebreid door met di- 
rectie én werknemers, en koppe- 
len kritiek terug. Ook proberen 
we het personeel bijvoorbeeld 
met rollenspelen de consequen- 
ties te laten ervaren van de voor- 
gestelde veranderingen. 

'Aanvankelijk verdiende ik 
bij Wisbom minder dan in mijn 
vorige baan. Dat is inmiddels 

'Het enige waar ik veel geld aan uitgeef, is vakantie en vakantiespullen. Zoals dit duikhorioge van 450 euro' 

bijgedraaid, maar heeft me nooit 
gestoord. ik wilde vooral leuker 
werk. Ik ben toch een sober inge- 
steld mens. 

'Toen mijn vrouw Odette en 
ik bijvoorbeeld afgelopen jaar 
trouwden en ik een jacquet wilde 
huren, heeft mijn beste vriend 
me daar echt van moeten weer- 
houden. Hij vond het niet kun- 
nen: ik daar in de kerk in mijn 
gehuurde kloffie naast Odette in 
haar prachtige jurk. Nu heb ik 

dus een jacquet van 1 .O00 euro in 
de kast hangen. 

'Het enige waaraan ik echt 
veel geld uitgeef, is aan vakan- 
ties. Per jaar 10.000 à 12.000 
euro voor ons tweeën. Zo rijden 
we elk jaar met vrienden een al- 
ternatieve elfstedentocht in Oos- 
tenrijk. Dan gaan we ook skiën; 
voor die anderhalve week vakan- 
tie zijn we 1.500 euro kwijt. Af- 
gelopen jaar hebben we ook een 
maand rondgetrokken in Cuba. 

Dat kostte 6.000 euro. 
'Over duiken heb ik het nog 

niet eens gehad - en over duik- 
spullen, niet te vergeten! Laatst 
heb ik voor 450 euro een duik- 
horloge aangeschaft met een in- 
gebouwde computer die bijvoor- 
beeld de decompressietijd bij- 
houdt. Normaal onderhandel ik 
altijd over de prijs, maar ditmaal 
niet: ik kocht het ding via inter- 
net en het was al 150 euro goed- 
koper dan in de winkel.' m 

Zorgverzekeraars brengen de pil talen. Alleen vrouwen die niet 

Goede grap: pil namelijk in rekening onder het aanvullend verzekerd zijn en 
eigen risico van 150 euro per hoge zorgkosten hebben, profi- 

in basispakket jaar. Anticonceptiepillen kosten teren. Zij maken hun eigen risico a op jaarbasis ongeveer 60 euro. ook op. 
N - Dat bedrag valt dus geheel onder Wel voordelig is dat de pil 

F ijn voor vrouwen: de anti- gering de 1 ' joen Neder- het eigen risico. De meeste tegenwoordig ook oniine te be- 
conceptiepil en andere voor- landse vrouwen die de pil slik- vrouwen hadden voorgaande ja- stellen is via websites als pil- 

behoedmiddelen op recept zitten ken, tegemoet te komen. Maar ren een aanvullende verzekering on1ine.d en efarma.nl. Deze on- 
sinds l januari weer in het basis- het grootste deel van hen haalt die de pil vergoedde. Voor hen line apothekers berekenen geen 
pakket. Daarmee probeert de re- daar helemaal geen voordeel uit. verandert er niets, zij blijven be- verzendkosten. Saskia Jonker 
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