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Emily
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‘Ik let niet
speciaal
op wat ik
uitgeef’

Emily Kemp, docent Consumptieve 
Technieken in het voortgezet speciaal 
onderwijs woont alleen in Nieuwegein, 

maar is met haar vriend op zoek 
naar een huis.  

GELD TELT TEKST  ARANKA KLOMP BEELD JELMER DE HAAS

Huishoudboekje

NETTO MAANDINKOMSTEN
voor vier dagen per week (0,8 fte)  € 2400
Plus bescheiden bijverdiensten voor  
website en boek: niet structureel.

TOTAAL € 2400

VASTE MAANDLASTEN
Gas en licht € 65 
Water € 10
Hypotheek € 565
Zorgverzekering  € 150
Inboedel € 13
Reisverzekering  € 7
Sportschool  € 26
Internet en tv  € 60
Telefoon  € 50
Benzine  € 350
Wegenbelasting  € 46
Autoverzekering € 85
Kleding € 150
Boodschappen                            circa € 120 
OV chip  € 15
Lunches, borrels, etentjes,  
leuke dingen:                               circa  € 500

TOTAAL € 2212

Laatste grote uitgave: €3.600 voor het  
laten drukken van mijn kookboek



EEN ONVERGETELIJKE SCHOOLREIS 

BEGINT BIJ DIOGENES REIZEN! 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw schoolreis? 
Bel 088 10 30 700 of ga naar www.diogenesreizen.nl/schoolreizen

Waar gaat jullie schoolreis naartoe?
Een educatieve schoolreis naar Londen, een actieve werkweek in 

de Ardennen, of toch een cultuurreis naar Krakau? Bij Diogenes Reizen 

zorgen we voor een schoolreis op maat, tot in de puntjes verzorgd!
 

Ontdek, beleef en geniet!
Al twintig jaar is Diogenes Reizen dé specialist op 

het gebied van schoolreizen. Diogenes Reizen kent 

de weg in meer dan 100 inspirerende bestemmingen 

binnen en buiten Europa. Geen kant-en-klare programma’s, 

maar een reis passend bij uw wensen en budget.

Iedere
25e persoon

grati s !*

* VOORWAARDEN: ACTIE IS GELDIG BIJ BOEKING IN 2018 OP ALLE SCHOOLREIZEN - GEBRUIK ACTIECODE: DIO13

zorgen we voor een schoolreis op maat, tot in de puntjes verzorgd!

Va lenc ia

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw schoolreis? 

Keu len

Athene

Emily’s wekker gaat, maar 
ze blijft nog een minuutje of 
twintig liggen. Ze checkt dan 

social media zoals haar 
Instagram-account, waar-
op ze eventuele berichtjes 

beantwoordt.
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“Mijn laatste grote uitgave was 
het laten drukken van mijn 
kookboek, afgelopen oktober;  
€ 3.600 kostte mij dat. Mijn oom 
deed de fotografie en vormge-
ving en investeerde eenzelfde 
bedrag. Het goede nieuws: we 
zijn uit de kosten. Dat zijn naast 
drukkosten ook kosten van de 
boekpresentatie, de afdracht aan 
de uitgeverij en aan Bol.com. Het 
break even point lag bij zeshon-
derd verkochte exemplaren en 
we zitten nu al op 650. Een ver-
kocht boek à 24,95 levert netto 
zo’n zestien euro op. Acht voor 
mij en acht voor mijn oom.
Ik heb het boek, met recepten 
voor dieetvriendelijk bakken, 
niet geschreven om er rijk van 
te worden en ik heb ook nog 
geen vervolg in de planning. Het 
schrijven heeft me veel ener-
gie, tijd en stress gekost en die 
inspanning steek ik voorlopig 
liever in het vinden van een 
nieuw huis.

SAMENWONEN
Mijn vriend Wilco en ik gaan 
namelijk samenwonen en we 
zijn op zoek naar een koop-
woning. We willen een ruime 
gezinswoning in een groene 
buurt in IJsselstein of Hou-
ten. De bank wil ons 490 dui-
zend euro lenen, maar dat vin-
den wij veel te veel geld voor 
een woning. Ons maximum ligt 
op 350 duizend euro. Een eigen 
woning hebben moet wel leuk 
blijven en een huis is niet alles 
wat het leven te bieden heeft. We 
willen geld overhouden om te 
blijven doen waar we van genie-
ten: weekendjes weg en regelma-
tig buiten de deur eten.
Zeker eens per week lunchen 
we ergens en dat geldt ook voor 
uit eten gaan. Het is niet zo gek 
dat ik dat graag doe, want ik ben 
kok. Voordat ik het onderwijs 
inging, werkte ik als kok in de 
horeca. Lange dagen waren dat 
en een fulltime baan leverde niet 
meer op dan dertien- of veertien-
honderd euro netto. Ik kon des-
tijds niet zo vaak uit eten en ik 
bezuinigde op boodschappen en 

kleding. Tijdens mijn opleiding 
werkte ik vier dagen per week. 
In die tijd kreeg nog iedereen 
een hypotheek en ik heb op mijn 
23ste mijn huidige maisonnette-
woning kunnen kopen voor iets 
meer dan 141 duizend euro. Ik 
hoop er nu 165 duizend voor te 
krijgen.
Met mijn huidige salaris ben ik 
heel tevreden. Ik zit in schaal 
LC trede 10. De € 2400 netto die 
ik maandelijks krijg is inclu-
sief  € 60 reiskosten, maar exclu-
sief 8 procent vakantiegeld en 6 
procent eindejaarsuitkering. Ik 
kan er zorgeloos van leven en let 
eigenlijk niet speciaal op wat ik 
uitgeef. Ik zit nog niet aan het 

einde van mijn schaal. In de toe-
komst komt er natuurlijk wel 
een plafond en dan kun je eigen-
lijk alleen nog stijgen door er 
managementtaken bij te nemen. 
Ik denk niet dat ik dat wil, want 
ik ben een doener. Ik heb nog 
niet voor ogen wat ik binnen of 
buiten het onderwijs zou willen 
doen in de toekomst. Als je zegt: 
hier heb je een miljoen, doe maar 
wat je leuk vindt, dan zou ik full-
time recepten willen ontwikke-
len. De meeste recepten bedenk 
ik tijdens het sporten. Bij thuis-
komst duik ik met mijn sportkle-
ding nog aan de keuken in.
Voorlopig ben ik nog heel geluk-
kig met mijn huidige baan. De 
doelgroep is wel pittig. Er zijn 
veel gedragsproblemen bij de 

leerlingen. Als ik soms hoor 
wat er uit die monden komt aan 
gescheld en geschreeuw, dan 
maakt me dat moedeloos. 

SLECHTE MENSEN 
Ik houd de gedachte vast dat er 
geen slechte mensen zijn en dat 
in ieder iets goeds schuilt. Het 
bewijs daarvan zie ik gelukkig 
ook in de klas. Je weet waarvoor 
je het doet als een leerling trots 
laat zien wat hij gemaakt heeft, 
of wanneer hij vrolijk zegt: ‘Ik 
had er eerst geen zin in, maar dit 
was een leuke les, mevrouw!’
Buiten mijn werk op school zijn 
er twee activiteiten waarin ik 
veel tijd steek: sporten, zo’n vier 

à vijf keer per week, en het bij-
houden van social media. Ik 
heb een goedlopend Instagram-
account en een website met meer 
dan twintigduizend bezoekers 
per maand. Ik plaats er onder 
de naam ‘Zonder Fratsen’ dieet-
vriendelijke recepten op. Ik ver-
dien er, dankzij de advertenties 
die Google daarop plaatst, een 
klein bedrag mee. Dat varieert 
van tien cent tot zes euro per dag. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
de site aantrekkelijk blijft en dat 
ik mijn Instagram actief houd. 
Ik sta op met mijn telefoon en ga 
ermee naar bed.”

OOK MEEDOEN AAN GELD 
TELT? MAIL NAAR  
ONDERWIJSBLAD@AOB.NL

Daardoor kan Emily bijtijds 
weg van school om naar de 

sportschool te gaan. Ze doet 
vier à vijf maal per week aan 

fitness.

EVEN
INSTRAGRAM 

CHECKEN

‘DE BANK WIL ONS 490 
DUIZEND EURO LENEN, 
MAAR DAT VINDEN WIJ 

VEEL TE VEEL GELD 
VOOR EEN WONING’

06.00

08:00

Thuis! Douchen, koken, nog 
wat lezen, mailtjes beant-

woorden, Instagram checken 
en berichten schrijven voor 

social media en haar website.

Emily gaat naar boven. Ze 
gaat nog niet meteen slapen, 
want ze neemt op haar tele-
foon eerst nog het nieuws 

door. Als ze een laatste maal 
haar Instagram heeft beke-

ken, valt ze in slaap.

 Begin van de werkdag. Op 
school zet Emily de spullen 
voor de les klaar. Om 08.30 

uur komen de leerlingen bin-
nen. Emily werkt in de pauzes 
door. Ze bereidt dan lessen 

voor of beantwoordt mailtjes.

16:00

18:30

22:00


