
IntelliMen uitdaging #34

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging # 33.  Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf 
Uitdaging #1

Uitdaging: Verdien op een creatieve manier extra geld
Toelichting: Een IntelliMan is vindingrijk, inventief en geschikt. Hij vindt altijd een creatieve manier om problemen 
op te lossen. Dat is de reden waarom je nooit een arme IntelliMan ziet of in ieder geval niet eentje die lang arm blijft. 
Hij kan alles verliezen wat hij heeft, maar zijn ondernemende geest zal hem helpen alles weer opnieuw te veroveren.

Elke IntelliMan moeten weten hoe hij geld op een intelligente wijze verdient. Hij kan een baan hebben, maar hij weet 
dat hij niet altijd op die baan kan vertrouwen. Wat gebeurt er als de economie verandert of als zijn bedrijf besluit om 
haar personeelsbestand te verkleinen? Het enige waar hij op die momenten op kan rekenen, is zijn ondernemende 
geest.

Je uitdaging deze week is om op een creatieve manier extra geld te verdienen. Het maakt niet uit of je extra geld 
nodig hebt of niet. Misschien verdien je al genoeg of misschien heb je geen reden om extra geld te verdienen, omdat 
je niet voor winst werkt (je kunt een pastoor zijn of werken voor een humanitaire organisatie). Het doel van deze 
uitdaging is om je bedrevenheid in het verdienen van extra geld te ontwikkelen en om je creativiteit te stimuleren. 
Wat zou je doen met 100, 200 of 1000 euro extra?

• Een schuld afbetalen

• Aan de kerk doneren

• Een cadeau kopen voor je vrouw/vriendin/familielid

• In een bedrijf investeren en het vermeerderen

• Iemand in nood helpen

• Iets kopen wat je heel hard nodig had, maar waarvoor je het geld niet had

• Betalen voor een klus in huis

Etc.

Wat je doet met het extra geld is aan jou. Jouw uitdaging is om op een creatieve manier extra geld te verdienen. Je 
zou aantal dingen kunnen verkopen die je niet meer gebruikt, je diensten en vaardigheden aan iemand kunnen 
aanbieden die ze nodig heeft, iets tegen een lage prijs kunnen inkopen en dit kunnen verkopen met winst, een 
online bedrijfje kunnen beginnen, je vaardigheden kunnen gebruiken om iets te repareren of bij te houden (kapotte 
computer, het gras van de buren, etc.). Zolang het legaal is, maakt het niet uit was het is. Wees creatief; denk aan 
dingen die niet al te lang duren, maar die je snel rendement geven. Je hebt tussen de een en twee weken de tijd om 
deze uitdaging te voltooien.

Wanneer je het geld verdient, vergeet dan niet toe te passen wat je hebt geleerd  in Uitdaging #14.



Links:  
www.facebook.com/IntelliMenWorld  
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 

Verificatie checklist: 

☐Maak notities hiervan in uw Notebook
☐Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 

Net dat beetje meer - 50 bonuspunten: Vraag 2 of 3 mensen die u kent om u een cijfer van 
1 tot 10 te geven voor uw stiptheid wat betreft tijd en deadlines.

1. Ben ik een vindingrijk persoon? Waarom wel of waarom niet?
2. Hoe kan ik extra geld verdienen met mijn kennis of vaardigheden?
3. Wat ga ik doen met het extra geld dat ik ga verdienen?
4. Wat heb ik geleerd van deze uitdaging? 

Notebook: Maak een lijst van ideeën waar je geld mee kunt verdienen. Noteer alles wat in je opkomt, 
of je het nu gaat doen of niet. Hoe langer je lijst, hoe beter. Schrijf ook op waar je goed in bent. 
Voorbeelden: Ik weet hoe je haar moet knippen, ik weet hoe je flyers moet maken en ik ben goed in 
wiskunde. Combineer dan een aantal van je vaardigheden met een idee en ga aan de slag!
Officiële buddy: Wissel ideeën uit. Praat over je vaardigheden, over wat je gaat doen en/of over wat je 
hebt gedaan hebt om deze uitdaging te voltooien. Motiveer elkaar.
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met Uitdaging 
#35. (Je hebt twee weken de tijd om deze uitdaging te voltooien. Hierdoor is Uitdaging #35 minder 
intens.)
Plaatsing: Nadat (echt pas nadat!) je klaar bent met deze uitdaging, plaats je jouw opmerkingen op 
de Facebook-pagina van IntelliMenWorld (niet op je eigen profiel) of op Twitter, met als titel:

#intellimenchallenge34 klaar!: ik verdiende ... extra euro door ...te doen. (Vertel hoeveel 
geld je hebt verdiend en wat je hebt gedaan.)




