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Het geld ligt op straat
Het geld ligt op straat. We hebben nooit begrepen waarom men die opmerking maakt. Kwijtraken van geld lukt altijd prima, bedoeld en onbedoeld, maar zomaar de bankbriefjes van straat oprapen is geen solide
verdienmodel. En toch wordt die indruk vaak gewekt: je hoeft het alleen
maar te zien…
Publicaties met als titel: Het geld ligt op straat, je hoeft er alleen maar voor
te bukken worden vooral gebruikt door inspirational speakers: mensen
die om de een of andere reden voor zaaltjes mogen staan om te roepen
dat iedereen succes kan hebben, als je er maar in gelooft! Onzin natuurlijk, maar zo raapt die inspirational speaker dan geld op dat de bezoekers
blijkbaar toch erg makkelijk voor hem of haar op straat neerleggen.
Op internet is dat niet anders. De straat kun je vervangen door de virtuele snelweg, maar de illusie is dezelfde. Geld bij elkaar graaien op internet was nog nooit zo makkelijk en legio goeroes leggen maar al te graag
uit hoe jij – ja jij! – dit geld bij elkaar kunt harken en het liefst met miljoenen tegelijk. Dat alles in ruil voor een passende vergoeding natuurlijk.
Dit boek gaat niet over illusies en geld dat met het grootste gemak binnengeharkt kan worden. Dat geld bestaat namelijk niet. Alleen in sprookjes, of als je bereid bent dingen te doen die het daglicht niet kunnen verdragen.
Dit boek gaat over concrete manieren waarop je via internet of zelfs volledig op internet, dus honderd procent vanachter het beeldscherm, geld
kunt verdienen. Dat kan gaan om het besparen van geld met allerlei aanbiedingen, om een leuke bijverdienste naast studie of werk, maar kleine
online activiteiten kunnen uiteindelijk ook uitmonden in een serieuze
onderneming.
Internet biedt veel mogelijkheden om geld te besparen, voor wat extra
inkomsten of zelfs voor een fulltime en goed betaalde werkweek. De
wereld, zeven miljard mensen, is dankzij internet ineens jouw speeltuin
geworden. Voor elke niche, elke vaardigheid en elke interesse is een
markt te vinden. En het leuke is: je kunt klein beginnen, verloren uurtjes
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vullen met het opzetten van jouw eigen online bedrijf en dat laten uitgroeien tot iets substantieels.
Waar kun je aan denken? Online freelancewerk, vertalen, 3D-tekeningen
maken, recepten publiceren, personal coach, mysteryshopping, docent
fröbelen, of een webwinkel opzetten zonder dat je ooit een product in
handen hoeft te hebben.
Er zijn net zo veel mogelijkheden als valkuilen en daar gaat dit boek ook
op in. Want bij elk briljant idee hoort ook een goede afweging: kun je
alles wat nodig is om jouw onderneming tot een succes te maken? Wat je
ook gaat doen: het kan met weinig risico en investering naast je huidige
werk worden opgezet. Fun staat voorop. Jouw passie delen met de
wereld om er op termijn een boterham of wat beleg mee te verdienen.
Maar er zijn ook online verdienmodellen die meer risico met zich meebrengen. Denk aan in- en verkoop: je moet de spullen wel slijten. Of
online handelen in het een of ander. Sommige online verdienmodellen
kennen meer risico’s dan goed voor je zijn.
In dit boek doe je ideeën op, maar leer je ook heel praktische zaken over
online marketing, het herkennen van illusies en de vele plekken waar je
jouw content of vaardigheden tegen betaling kunt delen. Dit boek leidt je
met veel voorbeelden en hopelijk ook wat inspiratie naar jouw einddoel.
Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van online bronnen, waardoor het
boek verweven is met je toekomstige jachtterrein. Die online bronnen
zijn verzameld op een website: kennisbron.nl/category/boeken/
online-flexwerken-en-geld-verdienen/.

Tien jaar praktijkervaring
Bijna alles – niet alles – wat je in dit boek leest hebben wij in praktijk
gebracht over een periode van bijna tien jaar. Dit boek is het resultaat
van heel veel trial and error en nog meer plezier.
We hebben pizza’s bezorgd, automatische telefoondiensten getraind,
Red Bull-blikjes gespiegeld in de supermarkt, valuta en Bitcoins verhandeld, T-shirts ontworpen, een webshop met detectiveboeken beheerd,
cursussen gepubliceerd en nog veel meer. Sommige dingen lopen nog
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steeds door en leveren elke maand wat op, andere dingen waren even
leuk, sommige dingen helemaal niet. Maar alles was het proberen waard.
In dit boek is een onderverdeling gemaakt op basis van het soort werk,
waar dat werk daadwerkelijk plaatsvindt en hoe zeker of onzeker het is
dat je er geld mee verdient. Er zijn dingen waarbij je echt ondernemer
wordt en dingen waarbij je op een leuke manier wat bijverdient in verloren uurtjes. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Zonder moeite je bankrekening vullen
Dit zijn activiteiten die geen specifieke expertise verlangen. Op aanbiedingen jagen, dingen als reviews maken, producten testen, telefoondiensten draaien. Je doet ze thuis, dat kan in Boerenkoolstronkeradeel zijn of
in Timboektoe. Je doet ze in verloren uurtjes. Beter wat geld verdienen
dan op de bank vegeteren bij de zoveelste talentenshow of sitcom. Rijk
word je er niet mee, maar je kunt er best leuk mee bijverdienen zonder
dat je iets hoeft te kunnen.

Benen strekken en geld verdienen
Er zijn ook online diensten waar jij jezelf kunt aanmelden en verhuren,
maar die wel verlangen dat je de deur uitgaat. Dat kan dus ook andersom: je bent ergens, hebt een verloren uurtje en pakt via een app even
een of twee klusjes op. Denk hierbij aan bezorgdiensten of mysteryshopping.

Expertise delen
Hierbij kun je denken aan netwerken waarop jij jezelf aanbiedt als programmeur, vormgever, voiceover of iets heel anders. Je moet iets kunnen en je doet klusjes voor klanten over de hele wereld. Ook dit is meestal thuiswerk, waarbij een internetverbinding voldoende is. Ook hierbij
kun je dus met een gerust hart verhuizen naar Pokigron of Hongerige
Wolf en toch doorgaan met geld verdienen. Er zijn genoeg mensen die
van dit soort activiteiten kunnen leven.

3
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Ondernemen op marketplaces
Een duidelijke stap verder in dit boek is bijvoorbeeld het beginnen van
een eigen webshop. Je kunt een succesvolle webshop hebben, zelfs met
eigen producten die je zelf ontworpen hebt en hebt laten maken, terwijl
je nooit een product, een doos of een postzegel hoeft aan te raken. Je
hoeft er ook geen website voor te bouwen of te beheren. Daarover gaat
dit hoofdstuk. Het kan beginnen als leuke bijverdienste, maar kan uitgroeien tot een echte onderneming. Je loopt dan ook enig risico.

Riskant, illegaal of uit de kleren
Risico op verlies en kans op winst kun je berekenen. Is de kans op succes
vooraf volslagen onbekend en niet te berekenen, dan wordt het al gauw
een gok of gokken. Er zijn succesvolle online pokerspelers of bijvoorbeeld gamers die miljoenen verdienen.
Het glamourleven als webcammodel, wat wel degelijk een prima inkomstenbron kan zijn, past om begrijpelijke redenen ook niet in de context
van dit boek. En dan zijn er nog dingen die vooral kansrijk worden voorgespiegeld maar die met zekerheid nooit wat opleveren, zoals binary
options trading. Illusies horen überhaupt niet in dit boek thuis.
Maar al die zaken die niet in dit boek thuishoren, worden toch summier
besproken en vooral met de nodige reserves. Zoals vlogger en influencer
worden. Het kan, maar de kans dat het lukt laat zich op geen enkele
manier voorspellen.

Online marketing en verdienmodellen
Ga je online iets aanbieden – hippe T-shirts, antieke klokken of jezelf –
dan moet je publiek zien te bereiken. Dat kan publiek zijn in jouw stad of
regio, of wereldwijd. Je moet dus online een klantennetwerk opbouwen.
Je wilt een merk maken van jezelf als expert of van jouw product en
ineens ben je druk bezig met online branding. Op internet kun je een heel
eind komen zonder of tegen geringe kosten.
En heb je eenmaal publiek, dan is de vraag: hoe verdien je daaraan? Op
welke manieren kun je geld verdienen aan jouw activiteiten op internet?
Dat gaat vooral over het krijgen van sponsoren, advertenties in jouw content plaatsen en affiliatemarketing. Bij sommige manieren verdien jij
4
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geld, terwijl het jouw publiek niets hoeft te kosten. Wel een business,
maar geen klanten. Ideaal.

Praktische zaken
Hoeveel ondernemer ben je bij die online bezigheden? Moet je een KvKinschrijving hebben, moet je boekhouden en btw doorberekenen? Heb je
speciale computers nodig? Moet je werkkamer aan allerlei eisen voldoen?
Ook deze praktische zaken krijgen een plek.
Dit boek is geen how-to gids waarin stap voor stap is voorgekauwd wat je
moet doen. Veel diensten en producten op het web veranderen te snel
om ze aan de drukpers toe te vertrouwen. Bovendien ben jij als startende
ondernemer, hoe klein jouw bedrijfje of activiteiten ook worden, veel te
nieuwsgierig om stap-voor-stapgidsen te volgen. Je bepaalt jouw route
liever zelf en zoekt zelf uit hoe de dingen werken.
Veel plezier,
Benjamin Peters & Victor Peters
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Zonder moeite je
bankrekening vullen
bankrekening vullen… Dat klinkt alsof bij jou na het
Delezen
van dit hoofdstuk het geld tegen de plinten klotst.
Zo hard zal het niet gaan, maar de tools en taken die in dit
hoofdstuk de revue passeren, doe je tussen neus en lippen
door en kunnen een leuk extra zakcentje opleveren. Kom je
bij je eigen zoektocht aanbiedingen tegen die jou in één klap
veel geld opleveren, dan is het iets illegaals of je wordt opgelicht. Ga daar maar van uit: snel geld bestaat niet.

Meer dan beermoney
Dit hoofdstuk gaat over kleine bedragen in verloren uurtjes, terwijl je
thuis – in quarantaine? – even niets te doen hebt. Het komt erop neer dat
je zogenoemde surveys – enquêtes – gaat invullen in allerlei soorten en
maten en dat je kleine taken gaat uitvoeren. Zoals aangeven of de foto
van een dier goed is uitgesneden.
Dat klinkt behoorlijk zinloos, beoordelen of de foto van een dier goed is
uitgesneden, maar aan de hand van die beoordelingen leren programma’s voor kustmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) nieuwe
vaardigheden. Jij traint dus eigenlijk de software die je dan later weer als
intelligent filter tegenkomt in TikTok.
Een aantal van deze diensten betaalt niet uit in harde cash, maar geeft
punten weg waarmee je dan weer dingen kunt kopen of kortingen kunt
krijgen.
Die uitbetaling gebeurt overigens overal via PayPal. Het is dus handig om
een PayPal-account te nemen. En als je die toch neemt, kies dan wel voor
de particuliere PayPal-rekening en niet de zakelijke. Die laatste heb je
wellicht ook nodig, maar dan pas als je een webshop opent.
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Hoe vind je dat soort diensten voor kleine klusjes? Nou, niet met zoektermen als geld of bijverdiensten, want dan kom je op plekken terecht waar
je niet gevonden wilt worden. De zoekterm hiervoor is beermoney.
Spoiler alert: Prolific, Neevo en Appen (zie verderop in dit hoofdstuk) zijn
de strengste maar ook meest betalende websites. Ze komen uitgebreid
aan de orde in dit hoofdstuk, maar sla de andere websites niet over,
want ook daar is om allerlei redenen toch leuk geld te verdienen. Al is het
maar als je in het bushokje zit te wachten en niets beters te doen hebt.
De beste plekken voor info vind je hier: kennisbron.nl/?p=334.

Oplichters
Bijna elk hoofdstuk in dit boek heeft wel zo’n paragraaf waarin we waarschuwen voor oplichters. Zodra dingen over geld gaan, staan oplichters
in vele soorten en maten in de rij om jou op te lichten. Of erger nog: om
jou in te zetten voor illegale praktijken.
Om te beginnen zijn er websites als offerwalls.com die jou vragen om
een game te spelen en dan in niveau 10 krijg je prijzen en geld en wat al
niet meer. De werkelijkheid is dat je daar vaak niet zult komen, of dat de
beloofde vergoeding er gewoon niet is. Dit zijn verkapte manieren om
jou de game te laten downloaden, of om andere data van jou te
bemachtigen.
De gegevens die van je gevraagd worden, kunnen ook worden gebruikt
of misbruikt om je te spammen. Je credentials kunnen zelfs worden ingezet voor identiteitsfraude. Vind je dus een website die in dit boek niet
genoemd wordt, doe dan goed research op plekken als Reddit, zodat je
weet met wat voor dienst je te maken hebt.
Ben je zelf het slachtoffer van dit soort praktijken, meld ze dan ook op
Reddit. Reddit is voor deze handel overigens wel the place to be.
Bij het zoeken met termen als “geld verdienen online” kom je natuurlijk
heel veel boeven tegen. En dan hebben we het niet over die Nigeriaanse
prins die zijn miljoenen via jou graag naar Nederland wil sluizen. Dat zijn
overbekende scams waar niemand meer instinkt. Althans, dat hopen we.
8
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Geldezel

Veel kwalijker wordt het als jij als geldezel wordt ingezet. Onder jongeren en zelfs kinderen wordt hard geworven door criminelen – dan hebben we het niet over boefjes, maar over georganiseerde misdaad – om
geld wit te wassen.

Afbeelding 1.1: Het jeugdjournaal besteedt geregeld aandacht aan het fenomeen
geldezel.

snelgeld-01
Jij kunt als geldezel inderdaad makkelijk even een paar honderd euro

verdienen, maar in een mum van tijd staat de politie bij je op de stoep en
ben je een jaar zoet met onderzoeken, rechtszaken, bureau Halt en dat
soort dingen. En voor je het weet mag je een paar weken het plantsoen
schoffelen.

Afbeelding 1.2: Geldezelen begint met een aanbod op Instagram of bijvoorbeeld
WhatsApp.
9
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Krijg je zo’n aanbod, meld het dan direct bij de politie.
Snel geld bestaat niet

Deze kreet zul je nog vaker tegenkomen in dit boek: snel of makkelijk
geld bestaat niet. Klinkt iets als te mooi om waar te zijn, dan is dat het
ook. Daarop is geen enkele uitzondering.

Afbeelding 1.3: Achter deze verhalen over snel geld zit altijd een verdienmodel voor
de YouTuber. Snel geld bestaat niet!

snelgeld-03
Elke aanbieding, video of wat dan ook die jou vertelt en ook laat zien hoe

makkelijk het is om snel rijk te worden of om snel flink wat bij te verdienen, is nep. Als het zo makkelijk zou zijn, zou de hele wereld inmiddels in
een Ferrari rondrijden.
snelgeld-04
Enfin, genoeg waarschuwingen, nu door naar het echte geld. En dat gaat

dus niet in honderdjes of duizendjes, maar in euro’s.
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Afbeelding 1.4: Zo’n eerlijke jongen die vertelt hoe alle websites oplichters zijn…
Maar hij krijgt het toch voor elkaar om heel veel geld te verdienen. Mooi sprookje.
Zijn verdienmodel is meer dan drie miljoen views op één video en heel veel abonnees.

Gpu sharing met Honeygain
Dit is een taak die al vrij oud is en niet veel oplevert, maar ter illustratie
wordt gemeld. Zo’n twintig jaar geleden kon je via het 56K-modem al je
computer aansluiten op een computer van een onderzoeksinstituut,
waarmee de overcapaciteit van jouw computer werd ingezet voor
wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft onze Windows 95-pc ooit meegeholpen met grootschalig kankeronderzoek. Toen deed men zoiets om
iets goeds te doen voor de wereld. Nu doe je dat voor de cash.
Honeygain is zo’n dienst die een stukje van jouw gpu-capaciteit leent om
allerlei rekenwerk te doen. Daar kan zelfs je smartphone aan meedoen.
Wat er precies in je computer gebeurt, of er tussen de bedrijven door
ook nog allerlei data uit je apparaat worden gehaald, of je gpu door
Honeygain toch nog wordt ingezet voor het opgraven van cryptomunten, is onbekend.
honeygain
11
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Afbeelding 1.5: Jij doet niets, maar de gpu werkt wat harder dan normaal.

Maar je kunt er wat centen tot zelfs twintig euro mee verdienen terwijl je
helemaal niets doet. Of toch? In principe draait jouw gpu iets harder dan
deze uit zichzelf zou doen. Daarmee gebruikt jouw computer iets meer
stroom en dus betaal je die centen of euro’s eigenlijk zelf. Enfin, zie wat
je ermee doet.

Surveys
Surveys zijn onderzoeken die websites doen voor hun klanten. Jij vult
een enquête in of doet mee aan een onderzoek naar waterkwaliteit. In
ruil daarvoor krijg je een vergoeding.
Surveytime
st-01 Deze website is een unieke surveywebsite. Er is niet keuze uit heel veel

soorten surveys. Je klikt op Start now en dan wordt je iets aangeboden.
Deze betaalt één dollar per survey die je direct op je PayPal-account ontvangt. Dit gaat dus heel snel. Ben je klaar, dan begin je weer opnieuw
met de knop Start now.
st-02 Surveytime heeft niet heel veel werk, je kunt er dus niet snel achter

elkaar mee door werken. Het loont de moeite om hier geregeld even op
de groene knop te klikken. Zijn de surveys van 1 dollar op, dan krijg je
$0,50-surveys voorgeschoteld. Je kunt ook wachten tot er weer $1-sur12
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Afbeelding 1.6: Surveytime betaalt snel uit, maar biedt niet altijd genoeg werk.

Afbeelding 1.7: Enquêtes worden voor je gezocht aan de hand van jouw keuze in het
menu.

veys zijn. Soms kom je niet in aanmerking voor een survey en dan word je
teruggestuurd naar de startpagina.
st-03 Surveytime kent een leuk referralprogramma. Werf jij via jouw link

andere surveyors, dan verdien je daar ook weer wat aan.
st-04
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Afbeelding 1.8: Kleine bedragen maar wel meteen uitbetaald op jouw PayPalaccount.

Afbeelding 1.9: Doe ons een lol en start met Surveytime via deze hyperlink. Dan
verdienen wij er ook nog wat aan ;-)
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