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Veel ouders zeggen of laten in ieder geval toch doorschemeren, dat de reden dat we op 

school zo hard moeten werken is dat we dan naar de universiteit kunnen en daarna een 

goede (lees : vaste) baan kunnen krijgen. Dit wordt gezien als de weg naar financieel 

succes en al het andere is te riskant of te vreemd om over na te denken. 

Op basis van deze gedachten, gaan de meesten van ons ‘voor een baas werken’. Echter op 

de gemiddelde werkplek hangt een sfeer van stille wanhoop. Mensen klagen voortdurend 

over hun salaris of over hun baas, maar het alternatief van ontslag nemen lijkt nog veel 

erger. Als ze dan toch gaan, zorgen ze ervoor dat ze nog een andere baan achter de hand 

hebben, zodat er een rimpelloze overgang is van het ene salaris naar het andere.  

Dankzij je angst, zegt Kiyosaki zult u waarschijnlijk de rest van uw leven afhankelijk zijn 

van uw salaris en van een werkgever. Wanneer je een hypotheek neemt, op afbetaling 

koopt en kinderen krijgt, neemt uw afhankelijkheid alleen maar toe, en dus ook je angst 

om iets anders te gaan doen. Omdat je geen risico’s kunt nemen met wat je wel hebt, zet 

je misschien je pensioengeld vast in een beleggingsmaatschappij die zekerheid uitstraalt 

en heb je ook een laag rendement. En omdat je de hele tijd werkt om promotie te krijgen 

om de inflatie en de rente van je schulden bij te houden, heb je geen tijd om op zoek te 

gaan naar alternatieven. Om kort te zijn, zegt Kiyosaki, werk je van januari to mei alleen 

al om je belastingen te betalen. Als je uiteindelijk genoeg hebt om van te leven als je met 

pensioen gaat, heb je het goed gedaan. Dat is nou de rat race.  


