
Een beter beleggingsrendement met ‘potjes denken’ 
 
Stel jezelf eens de volgende situatie voor. Je bent in het casino voor een gezellige avond uit. Nadat je 
een rondje hebt gemaakt en alle roulettetafels, gokmachines en de bar hebt gezien, ga je ervoor: je 
waagt een gokje. Laat dat gokje nou net niet tegenvallen, want de 50,- euro die je zojuist hebt ingezet 
is zomaar verdubbeld! Daar sta je dan ineens met 100,- euro in je hand. Je hebt 50,- euro gewonnen, 
terwijl je van plan was om enkel 50,- euro te besteden aan een leuke avond. Wat een succes! Maar 
wat ga je doen? Zet je het bonusgeld all-in op de roulettetafel of ga je naar huis met het extra geld?  
 

 
 
Onderzoek wijst uit dat veel mensen kiezen voor de roulettetafel in plaats van de veilige enkele reis 
naar huis. Dat heeft alles te maken met: het geld dat we winnen, geven we een ander label. 
In dit geval valt de 50,- euro onder het label ‘gewonnen’ en niet onder het label ‘boodschappen’. Dit 
zorgt ervoor dat we vaak andere dingen doen, die niet slim zijn voor onze financiële doelen. 
 
Potjes denken. Slim of onhandig? 
Nobelprijswinnaar Richard Thaler deed uitgebreid onderzoek naar ons geldgedrag. Een van de dingen 
waar hij zich mee bezighoudt is mental accounting. Het zogenaamde ‘potjes denken’. 
Thalers onderzoek toont aan dat we geld heel snel in (mentale) potjes verdelen en dat we die potjes 
allemaal anders behandelen. Hier kun je op twee manieren mee omgaan.  

1. Op een slimme manier, waardoor je de kans vergroot om je financiële doelen te behalen.  
2. Of op een onhandige manier, waardoor je doelen verder weg komen te liggen. 

 
Allereerst de onhandige manier. Dat is de casinomethode. In deze methode zie je het gewonnen geld 
als bonus en geef je het direct uit aan iets wat je niet van plan was. Deze situatie repeteert zich bij een 
bonus op het werk, een meevaller of het geld dat je op je verjaardag krijgt. Het geld waar we ‘niets’ 
voor hebben gedaan, behandelen we dan ook alsof het heel gemakkelijk gespendeerd mag worden. 
Zonder na te denken of het anders kan. Dit is een van de redenen waarom verbazingwekkend veel 
loterijwinnaars failliet gaan.  
 
Als we kijken naar de slimme manier, moeten we het geheel omdraaien. Je beseft dat al het geld even 
veel waard is. Met elke euro kun je hetzelfde kopen. Daarmee zorg je dat het geld waar je niets voor 
hebt gedaan in het boodschappenpotje gaat en dat je dit niet uitgeeft aan een rondje in de kroeg.  
 



Haal het beste uit het ‘potjes denken’ 
Het is helaas makkelijker gezegd dan gedaan, want het ‘potjes denken’ is hardnekkig. Maak daar dus 
gebruik van. Zo makkelijk als je het casinogeld uitgeeft, zo behouden bent je met pensioengeld. Weinig 
mensen nemen geld op uit hun pensioenbeleggingen om daarvan op vakantie te gaan. Ook de 
studiepot van de kinderen wordt vrijwel onberoerd gelaten voor een nieuwe PlayStation of winterjas. 
Wellicht herken je een dergelijke situatie en weet je dat het onverantwoord is om je pensioen op het 
spel te zetten of de studie van de kinderen in de weg te zitten. Beleggen zonder doel is als een bal 
zonder lucht. Het is lastig het doel te bereiken, maar door potjes te maken volg je beter je plan. 
 
Het mooie hiervan is dat daardoor je beleggingsrendement toeneemt. Je respecteert de lange termijn, 
handelt rationeler en neemt verantwoorde risico’s met je geld. Zo wordt beleggen zinvol.  
 
Onze dienstverlening is erop gericht om je doelen inzichtelijk te maken en te zorgen dat je je geld zó 
inzet, dat je met plezier en rust kunt leven. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 
info@qp-advies.nl of 071-4010210. 
 


