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Het nemen van verantwoorde financiële beslissingen is van groot belang in onze 

moderne samenleving. Mensen krijgen met steeds meer uitdagingen te maken, zoals 

technologische vooruitgang in de financiële omgeving en complexe financiële producten en 

diensten. Hierdoor worden financiële beslissingen ook steeds moeilijker (Simonse, Van der 

Werf, & Wilmink, 2017) en hebben mensen meer moeite met het omgaan met geld, zelfs in 

goed ontwikkelde en rijke landen (Klapper, Lusardi, & Van Oudheusden, 2015). 

Onverantwoorde financiële beslissingen brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Dit zijn 

zowel kosten voor het individu, zoals psychologische en fysieke gezondheidsproblemen, als 

kosten voor de samenleving, zoals lagere economische groei en meer werkloosheid (Mian, 

Sufi, & Verner, 2017; Van Dijk, Van der Werf, & Van Dillen, 2021). Verantwoorde 

financiële beslissingen kunnen echter mensen financiële ruimte geven om van het leven te 

genieten (Allen, 2020), en op die manier bijdragen aan hun financiële tevredenheid en hun 

financieel welzijn (CFPB, 2015). Het is daarom noodzakelijk voor beleidsmakers, 

onderwijzers, praktijkprofessionals en dienstverleners om de factoren te achterhalen die 

financiële beslissingen voorspellen, zodat er strategieën kunnen worden ontwikkeld, die de 

nadelige gevolgen van onverantwoorde financiële beslissingen beperken en tegelijkertijd de 

voordelen van verantwoorde financiële beslissingen benutten.  

De empirische onderzoeken in dit proefschrift dragen hieraan bij door de relaties in 

kaart te brengen tussen enerzijds financiële kennis, psychologische factoren (i.c. houding ten 

opzichte van geld, toekomstgerichtheid en controlevaardigheden) en positief financieel 

gedrag en anderzijds financiële tevredenheid en financieel welzijn.  

 

Belangrijkste bevindingen, implicaties en aanbevelingen 

‗Verantwoord Besteden‘ en ‗Uitvoeren van Transacties‘ zijn twee modules die 

onderdeel waren van een grootschalig nationaal programma voor financiële educatie op 

Nederlandse basisscholen. In hoofdstuk 2 hebben we de effectiviteit van deze twee modules 

getoetst. Onze resultaten laten zien dat onderwijs de financiële kennis en vaardigheden van 

leerlingen kan vergroten, maar dat de effectiviteit per lesmodule kan verschillen. In ons 

onderzoek was de module ‗Uitvoeren van Transacties‘ effectief, terwijl de module 

‗Verantwoord Besteden‘ dat niet was. Een van de redenen voor dit verschil kan zijn dat de 

leerlingen met betrekking tot de module ‗Verantwoord Besteden‘ al over veel kennis van het 

onderwerp beschikten en deze lesmodule daardoor niet veel toevoegde aan de al aanwezige 

kennis. Mogelijk is deze module wel effectief voor jongere leerlingen, die minder kennis 

hebben over dit onderwerp. 
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De praktische implicaties van de resultaten van hoofdstuk 2 zijn tweeledig. Ten eerste 

laten ze zien dat financiële educatieprogramma‘s bepaalde financiële competenties van 

leerlingen kunnen verbeteren. Waarschijnlijk is het hierbij belangrijk dat de programma‘s 

leerlingen daarbij in staat stellen om wat ze hebben geleerd direct toe te passen door middel 

van voorbeelden uit het dagelijkse leven. Ten tweede is het belangrijk een duidelijk beeld te 

hebben van het beginniveau van kennis en vaardigheden van leerlingen. Hierbij is het van 

belang om niet alleen dit beginniveau te beoordelen bij de start van een programma, maar ook 

met ouders, verzorgers of voogden van de leerlingen te praten om een nog duidelijker beeld 

te krijgen van hun kennisniveau. Op deze manier kan de juiste inhoud voor het programma 

worden geselecteerd en tegelijkertijd de juiste periode worden bepaald waarin dit programma 

idealiter wordt gegeven.  

In hoofdstuk 3 hebben we getoetst in hoeverre de combinatie van objectieve en 

subjectieve financiële kennis en positief financieel gedrag bijdragen aan financieel welzijn. 

Objectieve financiële kennis omvat het feitelijke begrip van het financiële landschap, terwijl 

subjectieve financiële kennis (hier ook wel financieel zelfvertrouwen genoemd) het eigen 

oordeel betreft over wat men van het onderwerp weet (Lind et al., 2020). Positief financieel 

gedrag, zoals rekeningen op tijd betalen en actief sparen, leidt tot verantwoorde financiële 

beslissingen. Onze bevindingen tonen aan dat uitsluitend de combinatie van hoge objectieve 

en hoge subjectieve financiële kennis gerelateerd is aan meer financieel welzijn vergeleken 

met de combinatie van lage objectieve en lage subjectieve financiële kennis.  

Onze bevindingen laten ook zien dat bepaalde financiële gedragingen, namelijk 

rekeningen op tijd betalen, kosten van levensonderhoud dekken en actief sparen verband 

hebben met meer financieel welzijn. Andere financiële gedragingen, namelijk budgetteren en 

weloverwogen aankopen doen, hangen samen met minder financieel welzijn. Het streven 

naar het bereiken van lange termijn doelen en het bijhouden van uitgaven hadden geen 

verband met financieel welzijn. Het niet significante resultaat van het streven naar het 

bereiken van lange termijn doelen kan gerelateerd zijn aan de korte termijn maatstaf van 

financieel welzijn in ons onderzoek. Onderzoeken hebben eerder aangetoond dat het 

bijhouden van uitgaven een positief of negatief verband heeft met financieel welzijn (Finney, 

2016; Xiao et al., 2006, 2009). Onze bevindingen hebben echter geen significant verband 

gevonden. Het is mogelijk dat in onze steekproef, het financieel voordeel van het bijhouden 

van uitgaven te beperkt was om invloed uit te oefenen op het brede construct van financieel 

welzijn. De negatieve relatie tussen een aantal positieve financiële gedragingen, namelijk 

budgetteren en weloverwogen aankopen doen, en financieel welzijn kan ten minste twee 
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mogelijke verklaringen hebben. Ten eerste, als dit gedrag uit noodzaak voortvloeit, kan het 

leiden tot stress en ongemak en daarmee ook minder financieel welzijn. Ten tweede kan het 

zijn dat de relatie in de tegenovergestelde richting loopt, wat betekent dat sommige mensen 

een laag financieel welzijn hebben en daarom de drang voelen om bovengenoemde 

gedragingen uit te voeren. Uit de bevindingen van hoofdstuk 3 kunnen financiële 

professionals en dienstverleners drie praktische implicaties halen voor het ontwikkelen van 

en communiceren over hun inspanningen op het gebied van financiële geletterdheid. Ten 

eerste moeten deze inspanningen gericht zijn op zowel objectieve als subjectieve financiële 

kennis met als doel dat mensen een hoog niveau van beide soorten kennis bereiken. Ten 

tweede moeten de inspanningen mensen helpen om specifieke financiële gedragingen te 

vertonen (d.w.z. actie te ondernemen), zoals het op tijd betalen van rekeningen, het dekken 

van kosten van levensonderhoud en actief sparen. Ten derde is het belangrijk om mensen te 

helpen inzien dat, ondanks dat sommige financiële gedragingen op korte termijn 

onaangenaam kunnen zijn, ze op lange termijn juist gunstig kunnen zijn. 

In hoofdstuk 4 hebben we getoetst in hoeverre objectieve en subjectieve financiële 

kennis, toekomstgerichtheid en de houding ten opzichte van geld, alsook zelfbeheersing bij 

uitgaven en de ervaren gedragscontrole, positief financieel gedrag voorspellen en vervolgens 

een verband hebben met financiële tevredenheid. Toekomstgerichtheid heeft betrekking op 

een positieve houding ten opzichte van plannen en toegespitst zijn op de behoeften van de 

toekomst (Metcalf & Zimbardo, 2016). Een positieve houding ten opzichte van geld komt 

overeen met een positieve kijk van mensen op hun financiën, waarbij ze geld zien als een 

hulpmiddel om hun financiële doelen succesvol te bereiken (Tracy, 2021). Zelfbeheersing bij 

uitgaven betreft het vermogen van mensen om hun aankoopimpulsen te mitigeren (Haws, 

Bearden, & Nenkov, 2012). Ervaren gedragscontrole verwijst naar de mate van controle die 

mensen ervaren om bepaald gedrag te vertonen (Ajzen, 1985), in dit onderzoek gaat het dan 

om financieel gedrag. Onze resultaten wijzen uit dat alle opgenomen individuele factoren 

verband hebben met een of meer positieve financiële gedragingen, en vervolgens met 

financiële tevredenheid. Ervaren gedragscontrole, toekomstgerichtheid en financieel 

zelfvertrouwen blijken de sterkste indirecte voorspellers van financiële tevredenheid te zijn. 

Bovendien zijn financieel zelfvertrouwen en toekomstgerichtheid positief gerelateerd aan het 

aanpassen van uitgaven, terwijl ervaren gedragscontrole juist negatief gerelateerd is. 

Toekomstgerichtheid blijkt ook negatief gerelateerd te zijn aan het bijhouden van uitgaven. 

Het aanpassen van uitgaven en het bijhouden hiervan hebben op hun beurt negatief verband 

met financiële tevredenheid. Daarnaast geeft ons onderzoek aan dat alle individuele factoren, 
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met uitzondering van de houding ten opzichte van geld, direct gerelateerd zijn aan financiële 

tevredenheid. Dit betreft financieel zelfvertrouwen, financiële kennis, toekomstgerichtheid, 

zelfbeheersing bij uitgaven en ervaren gedragscontrole. Financieel zelfvertrouwen blijkt 

echter de sterkste directe voorspeller van financiële tevredenheid te zijn. Deze resultaten 

impliceren dat alle onderzochte individuele factoren de financiële tevredenheid kunnen 

verhogen, maar dat de sterkste bijdrage komt van financieel zelfvertrouwen, gevolgd door 

toekomstgerichtheid en ervaren gedragscontrole. De negatieve relatie tussen een aantal 

positieve financiële gedragingen, namelijk uitgaven aanpassen en bijhouden, en financiële 

tevredenheid heeft ten minste twee mogelijke verklaringen. Aan de ene kant zijn deze 

gedragingen niet prettig om uit te voeren, omdat ze tijd en energie kosten. Aan de andere kant 

moeten sommige mensen hun uitgaven aanpassen en hun financiën regelmatig controleren, 

bijvoorbeeld omdat ze met financiële problemen kampen (Madern, 2015). Uit de bevindingen 

van hoofdstuk 4 kunnen financiële professionals drie praktische implicaties halen. Ten eerste, 

om de financiële tevredenheid van mensen te vergroten, is het belangrijk dat de huidige 

praktijk aandacht blijft vestigen op financieel zelfvertrouwen. Ten tweede, om een verdere 

bijdrage te leveren aan financiële tevredenheid, wordt aanbevolen om in te gaan op de 

ervaren gedragscontrole en de toekomstgerichtheid van mensen. Ten derde is het van belang 

om mensen te helpen begrijpen dat sommige financiële gedragingen op korte termijn wellicht 

niet prettig zijn, maar op lange termijn juist gunstig kunnen zijn. 

In hoofdstuk 5 hebben we getoetst in hoeverre executieve vaardigheden of functies en 

financiële zelfeffectiviteit positief financieel gedrag voorspellen en vervolgens verband 

houden met financieel welzijn. Executieve vaardigheden hebben betrekking op de mentale of 

cognitieve processen van mensen, zoals het plannen en organiseren, die nodig zijn om 

doelgericht gedrag te vertonen (Diamond, 2013). Financiële zelfeffectiviteit omvat de 

overtuiging van mensen om hun financiële taken te voltooien en hun financiële doelen te 

bereiken (Lapp, 2010). De resultaten van hoofdstuk 5 laten zien dat financiële zelfeffectiviteit 

positief gerelateerd is aan financieel welzijn via positief financieel gedrag, terwijl executieve 

functies dat niet zijn. In ons onderzoek is financieel welzijn gemeten als ‗huidige financiële 

stress‘ en ‗toekomstige financiële zekerheid‘. De interactie tussen financiële zelfeffectiviteit 

en executieve vaardigheden is in ons onderzoek geen voorspeller van financieel welzijn. 

Financiële zelfeffectiviteit blijkt echter wel een sterk direct verband te hebben met financieel 

welzijn, terwijl executieve vaardigheden een matig direct verband hebben. Deze bevindingen 

suggereren dat financiële zelfeffectiviteit belangrijker is om financieel welzijn te ervaren dan 

executieve functies. In onze ogen is het van belang om mensen te helpen zowel de meer 
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feitelijke vaardigheden als de meer subjectieve overtuiging in eigen vaardigheden te 

bevorderen. Uit voorgaand onderzoek is immers gebleken dat mensen met een sterke 

zekerheid maar zwakke feitelijke vaardigheden niet in staat zijn om hun gebrek aan 

voldoende competentie te herkennen. Dit fenomeen staat in de literatuur bekend als ‗het 

Dunning-Kruger-effect‘ (Dunning, 2011). Ander onderzoek heeft ook aangetoond dat deze 

mensen meer kans hebben op het vertonen van onverantwoord bankgedrag, het overslaan van 

hypotheekbetaling en het aangaan van informele schulden (Balasubramnian & Sargent, 

2020). Dergelijk gedrag zal op de lange termijn waarschijnlijk een nog grotere negatieve 

impact hebben op het financiële welzijn van deze mensen. Op basis van de bevindingen van 

hoofdstuk 5 hebben we een belangrijke aanbeveling voor praktijkprofessionals en 

dienstverleners. Bij het helpen van mensen met hun financiën is het belangrijk om voldoende 

aandacht te besteden aan zowel executieve functies als financiële zelfeffectiviteit.  

 

Conclusie 

De vier onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat financiële beslissingen 

samenhangen met verschillende factoren, en deze beslissingen vervolgens samenhangen met 

zowel financiële tevredenheid als financieel welzijn. De resultaten impliceren dat financiële 

tevredenheid wordt bevorderd door subjectieve financiële kennis, toekomstgerichtheid en 

ervaren gedragscontrole. Verder, om financieel welzijn te vergroten, suggereren onze 

resultaten dat de combinatie van hoge objectieve en hoge subjectieve financiële kennis en 

financiële zelfeffectiviteit belangrijke factoren zijn. Naast deze factoren vinden we twee 

observaties vermeldenswaardig. Ten eerste zijn niet alle positieve financiële gedragingen 

onmiddellijk gunstig voor financiële tevredenheid of financieel welzijn. In hoofdstuk 3 

hebben we bijvoorbeeld laten zien dat het budgetteren en het doen van weloverwogen 

aankopen onaangenaam kunnen zijn en daarom op korte termijn een negatieve invloed 

kunnen uitoefenen op financieel welzijn. Evenzo heeft hoofdstuk 4 laten zien dat het 

aanpassen en bijhouden van uitgaven onaangenaam kunnen zijn en daarom op korte termijn 

een negatieve invloed kunnen uitoefenen op financiële tevredenheid. Ten tweede, niet alle 

controlevaardigheden helpen mensen vanzelf om verantwoorde financiële beslissingen te 

nemen. Hoofdstuk 4 heeft bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die meer zelfbeheersing 

hebben over hun uitgaven, minder aan hun financiële doelen werken. Het kan zijn dat mensen 

zo hun best doen om aankoopimpulsen te beperken, dat ze daardoor vergeten waarvoor ze het 

eigenlijk doen. Immers, dergelijke zelfbeheersing behoort mensen juist te helpen om 

financiële ruimte te creëren om gestelde doelen te bereiken, zoals op vakantie gaan of een 
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huis kopen. Bestaand onderzoek stelt dat zelfbeheersing ten koste kan gaan van plezier. 

Mensen kunnen bijvoorbeeld kiezen om ‗deugdzame‘ producten te kopen in plaats van 

‗plezierige‘ producten. Denk aan gezonde, minder lekkere voeding eten in plaats van lekkere 

maar ongezonde voeding (Milkman, 2012). Recent onderzoek gaat echter tegen dit argument 

in, omdat het individu zichzelf kan trainen om in beide gevallen te genieten (Vosgerau, 

Scopelliti, & Huh, 2020). 

De resterende vraag is of de bovengenoemde factoren en observaties financiële 

beslissingen daadwerkelijk beïnvloeden. Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk 

dat onder andere beleidsmakers, onderwijzers, praktijkprofessionals en dienstverleners deze 

factoren en observaties in hun (bestaande en nieuwe) werkwijze meenemen en vervolgens de 

effectiviteit hiervan meten. In hoofdstuk 2 hebben we bijvoorbeeld getoetst of twee 

lesmodules van leerlingen in de vijfde klas effectief waren. Beleidsmakers, onderwijzers, 

praktijkprofessionals en dienstverleners kunnen deze aanpak als voorbeeld gebruiken 

wanneer zij interventies voor volwassenen ontwikkelen.  

In het huidige proefschrift is ingegaan op cognitieve en psychologische factoren die 

een rol spelen bij financiële beslissingen. Afgezien van deze meer intrapersoonlijke factoren, 

worden financiële beslissingen ook beïnvloed door externe factoren, zoals cultuur, 

religie/geloof, toegang tot financieel advies, economische omgeving en sociaaleconomische 

status (Ciumara, 2014). Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met toegang tot 

financieel advies betere financiële beslissingen kunnen nemen dan zij die dat niet hebben 

(Lachance & Tang, 2012). Hierdoor is het van belang om de eerder besproken factoren en 

observaties af te stemmen op de specifieke omstandigheden van mensen. Op deze manier 

zullen we in staat zijn om de effectiviteit van interventies te verhogen. Recente onderzoeken 

ondersteunen dit pleidooi en stellen dat programma‘s rekening moeten houden met de 

kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen (Dare, 2020; Lusardi, 2019). Met het 

onderzoek in dit proefschrift hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe strategieën om 

verantwoorde financiële beslissingen te bevorderen. Ook hopen we dat deze beslissingen 

vervolgens de financiële tevredenheid en het financiële welzijn van mensen vergroten. Dit 

traject behoort uiteindelijk mensen te helpen om een gelukkiger, gezonder en succesvoller 

leven te leiden.   
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