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COLUMN GELD

Wie fietst er bij u
voorop?

W
andelen is een grote
passie van mij. ’s
Avonds nog even
een blokje om van

een uur is zeker geen straf. Ook
na een drukke dag waar je geen
energie meer hebt kan een wan-
deling je weer energie geven.
Mijmerend over de dagelijkse
beslommeringen. Het helpt om je
gedachten te ordenen.

Op een fietspad tussen de weilan-
den fietste een stel. De vrouw
voorop en de man volgzaam er-
achter. De vrouw fietste zelfverze-
kerd en sloeg aan het einde van
het fietspad linksaf. Mensen inte-

voorop?
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het fietspad linksaf. Mensen inte-
resseren mij en ik vond het een leuk beeld. Waarom
fietste zij voorop?

Zou de vrouw ook thuis leiding geven in het finan-
ciële plaatje? Financiën beheren. Hypotheek, bank-
zaken, verzekeringen en facturen betalen? Vaak is er
één persoon in een relatie die het voortouw neemt
op dit gebied. Overigens is dit heel vaak niet traditio-
neel de man maar de vrouw. Binnen een relatie we-
ten mensen wel wie er de meeste affiniteit mee
heeft. Dan wordt het automatisch verdeeld.

Dit bracht mij terug naar een gesprek met een
vrouw, afgelopen week. Haar man was een paar jaar
geleden overleden. Hij was goed met computers en
regelde alle bankzaken. „Achteraf had ik wel eerder
willen weten hoe het allemaal werkt”, vertelde ze
mij.

We komen dit vaker tegen. ‘Eigenlijk moet ik er ook
meer van weten’ is een veel gehoorde opmerking.
Uiteindelijk blijft het hierbij en gaat alles weer zoals
het gaat.

Moet u dit patroon doorbreken? Is het verstandig dat
u weet hoe alle bankzaken geregeld worden? Uiter-
aard vult ieder dit voor zichzelf in. Het is in elk geval
wel goed om dit bespreekbaar te maken. Het kan een
stuk onzekerheid wegnemen.

U regelt de zaken waar u meer affiniteit mee hebt.
Het is goed om hier samen afspraken over te maken.
Heeft u een adviseur, kennisssen of kinderen die u
kunnen helpen? Bij klanten zie ik dat ze het, met een
beetje hulp, best snel onder de knie hebben; ook
wanneer het plotseling écht moet.

De vrouw was naar links gefietst, maar ik zag het stel
keren. De man ging voorop en ze fietsten verder naar
rechts. Een passend beeld.
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