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OPEN

De Money Academy helpt bij het
vergroten van mentaal & emotioneel

financieel welzijn & bewustzijn. 
 Kernwoorden: financiële

onafhankelijkheid, financiële vrijheid en
duurzame inzetbaarheid.

Opleiden
Ondersteunen
Leren
Inspireren
Informeren

Coaching, consulting &
courses

Voor particulieren, bedrijven
en organisaties

GET IN TOUCH

00 31 6 21717103

www.hannekevanonna.nl

info@hannekevanonna.nl

Money Coach & 
Geldpsycholoog

Hanneke van Onna
Entrepreneur, bestselling author, financial

feminist, public speaker, strategist & teacher.
Hanneke's expertise is mental & emotional

financial health & wealth.

Top 20 Money Coach

Hanneke has been rewarded as an
international Top 20 Money Coach by

coachfoundation.com

O.a.:
Volkskrant, Parool, Intermediair, ELLE, VOGUE,

LINDA., De Ondernemer, Cosmopolitan.
Glamour, NPO1 & 3, NPO 3FM, Vriendin, Libelle,

Margriet, Flair, EvaJinek, Metro. Pointer.
Hanneke is geldexpert voor LINDA. 

socials: @hannekevanonna



ONLINE PROGRAMMAMY MONEY MISSION
VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN IN
OVERVLOED

23 video lessen
Meer dan 20 opdrachten
Een geldtest
Een podcast
Een money meditatie
Je krijgt het door mij uitgebrachte
Bitcoin e-boekje t.w.v. een tientje

Zes modules en per module ben je
ongeveer twee/drie uur bezig met
video’s, teksten, opdrachten,
luisterfragmenten en quizzen.

 

Onderwerpen o.a. : Geldgeschiedenis |
Belemmerende overtuigingen | Gekke
geldgewoonten | Money mindset |
Budgetteren | Onderhandelen | Side
hustles | Beleggen

Het online programma naar financiele
berijding uit de ratrace bestaat uit een
innerlijke kant van financiën & een
actiekant.

The Psychology of
Money

We denken dat we beslissingen over geld
nemen op grond van rationele
overwegingen en feitelijke gegevens. Thuis,
op school, in de samenleving en vanuit de
media is ons dat zo geleerd. In werkelijkheid
nemen mensen geen beslissingen op basis
van spreadsheets. Beslissingen worden
genomen aan de eettafel of in in de
boardroom op basis van persoonlijke
ervaringen, de unieke blauwdruk, ego,
status, ‘hoe het hoort’, marketing en
random externe invloeden of validatie. 

LEES HET HELE ARTIKEL HIER

www.hannekevanonna.nl

http://www.hannekevanonna.nl/mmm
http://www.hannekevanonna.nl/mmm
https://www.hannekevanonna.nl/post/hoe-los-je-zorgen-stress-problemen-met-geld-voorgoed-op

