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Management Summary 
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Grafische samenvatting 

83% 
…vindt het regelen van 

financiële zaken 

belangrijk 

Eén op de vijf maakt zich zorg over hun 
huidige financiële situatie 

Vindt het regelen 

van financiële zaken 

moeilijk 

Financiële zaken worden als 
belangrijk gezien 

Hoe leuk vindt men financiële planning en 
administratie 32% 

40% 

41% 

Van de Nederlanders maakt 

zich zorgen om hun huidige 

financiële situatie 

19% 

…Onder vrouwen en laag opgeleiden zijn 
de zorgen het grootst 

Financiële situatie in de toekomst 

…. Maar ook als moeilijk, saai 
en tijdrovend 

Vindt het regelen 

van financiële zaken 

saai 

Vindt het regelen 

van financiële zaken 

tijdrovend 

? 
15% 23% 

20% 16% Laag Hoog 

% zorgen % zorgen 

10 

36% 

Heeft nog niet of 

nauwelijks nagedacht 

over hun financiële 

situatie bij pensionering  

30% 

Heeft nog niet of 

nauwelijks nagedacht 

over hun financiële 

situatie over 10 jaar 

16% 
verkiest tandarts boven 

financiële administratie 

29% 
verkiest tandarts boven 

financieel plannen 

48% 
verkiest huishouden doen 

boven financiële 

administratie 

64% 
verkiest huishouden doen 

boven financieel plannen 



5 © GfK 2015 | Geldzaken voor nu en straks - Uitstelgedrag onder financiële consumenten 

Opvallende resultaten 

83% van de Nederlanders vindt 

financiële zaken belangrijk. Voor één 

derde is het echter (te) moeilijk 
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Onderzoeksresultaten 
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93%

87%

81%

69%

81%

67%

62%

50%

12%

20%

19%

18%

6%

12%

16%

23%

3%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Brief van de belastingdienst

 Brief van uw bank

Brief over uw verzekeringen

Brief over uw pensioen

Altijd Regelmatig Soms Nooit

7%

13%

19%

31%

Brieven van de Belastingdienst worden goed gelezen maar brieven over 

pensioen laat men vaak liggen 

A01. Stel u krijgt een brief van de volgende financiële instellingen. 

Kunt u aangeven hoe vaak u deze binnen een week goed 

doorleest? 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000) 

 

 

 

• Brieven van financiële instellingen worden door de meeste mensen binnen een week gelezen. Vooral brieven van de 

Belastingdienst worden altijd of regelmatig binnen een week gelezen (93%).  

• Brieven over het pensioen worden daarentegen beduidend minder goed gelezen. Bijna een derde van de 

Nederlanders geeft aan de brief zelden binnen een week te lezen. Onder jongeren is dit zelfs ruim de helft. 

• Het leesgedrag onder vijfenzestigplussers lezers is beduidend beter. 

 

% 

% 

Altijd/meestal 

Soms/Nooit 

Hoe goed leest u de volgende post door binnen een week? 
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Te ver van bed show, saai en gebrek aan interesse zijn veel genoemde 

redenen om financiële brieven niet (meteen) goed door te lezen 

A02. U geeft aan een brief van financiële instellingen niet (altijd) 

binnen een week te lezen. Waarom laat u een dergelijke brief 

langer liggen?? 

 

Basis: Alle respondenten die brieven langer dan een week laten 

liggen (n = 528) 

 

 

 

• Gevraagd naar redenen waarom men financiële brieven niet binnen een week leest, wordt vaak gebrek aan 

interesse en te ver van mijn bed show genoemd. 

 

“Verwacht niet dat er 

daadwerkelijk 

belangrijke dingen in 

staan” 

“Wel belangrijk maar ver van mijn bed show” 

“Saai. Meestal gaan die brieven 

zonder goed te lezen in de box met 

papieren die we moeten bewaren. Ik 

kijk het even snel door” 

“Na werkdag erg taaie stof om te lezen” 

“Ik vind brieven over het pensioen altijd 

heel saai, lees ze niet, maar stop ze in een 

map.” “Geen zin om me daarin te verdiepen” 
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Ruim 8 op de 10 Nederlanders geeft aan financiële zaken belangrijk te 

vinden. Het wordt echter ook als saai en tijdrovend gezien 

A03. Kunt u telkens aangeven in welke mate het linker- of 

rechterkenmerk meer op u van toepassing is als u denkt aan 

(het regelen/plannen van) uw financiële zaken? 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000) 

 

 

 

• Het regelen van financiële zaken wordt door de 

meerderheid als belangrijk gezien (83%). Met 88% 

vinden hoogopgeleiden het duidelijk belangrijker 

dan laagopgeleiden, ook al zegt binnen deze 

laatste groep nog 77% het belangrijk te vinden. 

• Naarmate men ouder wordt stijgt de interesse. 

Bijna de helft van de jongeren vindt financiële 

zaken saai. Ten opzichte van één op de vijf 65-

plussers. 

 

Wat vindt men van financiële zaken? 

% 

% 

5,6,7 (7-puntschaal) 

1,2,3 (7-puntschaal) 

5%

25%

32%

40%

41%

83%

55%

45%

38%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Onbelangrijk

Onoverzichtelijk

Moeilijk

Saai

Tijdrovend

5%

25%

32%

40%

41%

83%

55%

45%

38%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Belangrijk

Overzichtelijk

Makkelijk

Interessant

Kost weinig tijd
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Men is goed op de hoogte van het saldo maar duidelijk minder van het op-

gebouwde pensioen of financiële gevolgen van werkloosheid of overlijden 

B01. Hoe goed bent u op de hoogte van…?  

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000) 

 

 

 

• Er zijn weinig verschillen tussen Nederlanders als 

het gaat om hoe goed men op de hoogte is van wat 

er op de spaarrekening staat. Vrijwel alle 

Nederlanders (90%), ongeacht hun leeftijd, 

geslacht of opleiding, zijn hiervan (zeer) goed op de 

hoogte. 

 

• Zoals verwacht geldt, hoe ouder hoe beter 

Nederlanders op de hoogte zijn van wat de 

financiële gevolgen zijn indien ze overlijden 

wanneer ze werkloos raken. Ook zijn mannen vaker 

op de hoogte van wat hiervan de financiële 

gevolgen zijn dan vrouwen. 

 

• Wanneer het gaat om hoeveel Nederlanders 

overhouden als ze met pensioen gaan geldt 

hetzelfde beeld. Mannen zijn hier vaker van op de 

hoogte dan vrouwen en hoe ouder hoe beter 

Nederlanders hiervan op de hoogte zijn. 

 

 

 

90%

43%

36%

3%

21%

32%

% 

% 

(Zeer) Goed  

op de hoogte 

Niet/Nauwelijks  

op de hoogte 

Mate waarin men op de hoogte is van… 

61%

14%

17%

29%

29%

20%

7%

36%

32%

15%

22%

6%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wat er op uw
(spaar)rekeningen staat

Wat de financiële
gevolgen zijn als u

overlijdt of werkloos raakt

Hoeveel geld u overhoudt
als u met pensioen gaat

Zeer goed op de hoogte

Goed op de hoogte

Redelijk op de hoogte

Nauwelijks op de hoogte

Niet op de hoogte
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Men besteedt veel aandacht aan dagelijkse geldzaken, maar relatief weinig 

aan de toekomstige financiële situatie en verzekeringen  

B05. Hoe vaak bekijkt u de volgende zaken? 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

• Saldo wordt met grote regelmaat bekeken, 80% geeft aan minimaal 1 keer per week het saldo op de betaalrekening 

te checken. Opvallend is dat jongeren beduidend vaker hun saldo checken: 6 op de 10 jongeren onder de 25 jaar 

kijkt meerdere malen per week. De opkomst van bankier-apps de laatste jaren heeft hier natuurlijk aan bijgedragen. 

• 13% van de Nederlanders bekijkt nooit het pensioen. Opvallend is dat ruim één op de vijf Nederlanders van 18 tot 50 

jaar aangeeft nooit naar het pensioen te kijken. 

 

 

 

 

10% 12%2% 4%

13%

9%

49% 20%

3%

16%

21%

26%

29%

14%

53% 66%

21%
35%

14%

37%

6% 3% 2% 3%

81%

42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Saldo
betaalrekening

Spaarsaldo
spaarrekening

Status van
pensioen

Passendheid
verzekeringen

Situatie indien
arbeidsongeschikt

Financiële situatie
bij  overlijden

Eén of meer keer per
week

Maandelijks

Eén of meer keer per jaar

Minder dan eens per jaar

Nooit

Niet van toepassing

Hoe vaak bekijkt men de volgende financiële zaken? 
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24%

4%

12%

43%

77%

34%

22%

41%

44%

18%

28%

42%

36%

11%

14%

32%

11%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal

18-34 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65+ jaar

al goed over nagedacht
al wel eens over nagedacht
nog nauwelijks over nagedacht
nog nooit goed over nagedacht

Eén derde van de Nederlanders heeft nog niet of nauwelijks nagedacht 

over hun financiële situatie over 10 jaar 

B02. In hoeverre heeft u nagedacht over uw financiële situatie 

over 10 jaar? 

B03. In hoeverre heeft u nagedacht over uw financiële situatie op 

uw pensioenleeftijd? 

 

Basis B02: Alle respondenten (n = 1000)  

Basis B03: Alle respondenten die nog niet met pensioen zijn (n = 

823)  

 

 

 

 

 

 

• 30% van de Nederlanders heeft nog niet of nauwelijks nagedacht over de financiële situatie over 10 jaar. De 

verschillen in leeftijd zijn groot: de helft van de jongeren tot 35 jaar heeft hier niet over nagedacht. 

 

• Voor pensioeninkomen is het beeld nog negatiever. Ruim 4 op de 10 Nederlanders die nog niet met pensioen zijn 

hebben niet of nauwelijks nagedacht over het pensioeninkomen. Bij jongeren tot 35 jaar ligt dit percentage op liefst 

74%. 

In hoeverre heeft u nagedacht over uw financiële situatie over 10 

jaar? 

In hoeverre heeft u nagedacht over uw financiële situatie op uw 

pensioenleeftijd? 

28%

9%

17%

42%

50%

42%

43%

49%

43%

29%

26%

40%

29%

14%

17%

5%

8%

5%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal

18-34 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65+ jaar

al goed over nagedacht
al wel eens over nagedacht
nog nauwelijks over nagedacht
nog nooit goed over nagedacht
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Driekwart van de Nederlanders geeft aan exact te weten hoeveel geld er 

binnen komt en waaraan het uitgegeven wordt 

B04. In welke mate bent u het eens met de volgende 

stellingen? 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

• Ongeveer een derde van de Nederlanders heeft nog niet of nauwelijks nagedacht over de financiële situatie over 10 

jaar of de pensioenleeftijd. Verschillen in leeftijd zijn hier aanzienlijk. 

 

• Bijna de helft beweert dat men de financiële risico’s duidelijk in kaart en goed afgedekt heeft. Opvallend is dat 75% 

van de Nederlanders zich zelden of nooit verdiept in de gevolgen op het moment dat men arbeidsongeschikt raakt. 

 

 

50%

29%

26%

11%

6%

5%

4%

4%

37%

50%

47%

38%

21%

17%

17%

15%

9%

15%

18%

37%

33%

32%

35%

26%

3%

5%

8%

12%

29%

31%

33%

38%

3%

11%

14%

10%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik betaal mijn rekeningen altijd op tijd

Ik heb een goed overzicht over mijn financiële situatie

Ik weet exact hoeveel geld er binnen komt

Mijn financiële risico’s zijn bekend en goed afgedekt

zorgen over mijn inkomen als ik met pensioen ben

Ik plan om om mijn financiële positie in kaart te hebben

zorgen om mijn financiële situatie over 10 jaar

zorgen om mijn huidige financiële situatie

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee oneens, niet mee eens

Mee oneens Helemaal mee oneens Niet van toepassing

87%

78%

73%

48%

27%

23%

21%

19%

% (Helemaal) Mee eens 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 
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Bijna de helft heeft het afgelopen jaar gecheckt over verzekeringen nog 

passen, één op de vijf of het loont om hypotheek over te sluiten 

B06. Kunt u aangeven welke van onderstaande activiteiten u het 

afgelopen jaar heeft uitgevoerd? 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

 

 

• Mannen zijn in het afgelopen jaar vaker gestart met beleggen en hebben vaker met een adviseur gesproken over 

hun pensioen dan vrouwen. 

 

• Meer hoog opgeleiden Nederlanders hebben in het afgelopen jaar bekeken of hun verzekering nog past bij hun 

huidige situatie dan laag opgeleiden Nederlanders. Ook hebben hoog opgeleiden Nederlanders vaker gekeken of 

het loont om een hypotheek over te sluiten dan laag opgeleiden Nederlanders. 

 

 

Welke van onderstaande activiteiten met betrekking tot financiële 

zaken heeft u het afgelopen jaar uitgevoerd? 

46%

19%

6%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Bekeken of verzekering nog bij
situatie past

Bekeken of het loont om mijn
hypotheek over te sluiten

Met een adviseur over mijn
pensioen gesproken

Gestart met beleggen

41% 48% 

Mannen hebben het afgelopen jaar vaker concrete acties 

ondernomen dan vrouwen 
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Driekwart van de Nederlanders vindt het doen van financiële administratie 

belangrijk 

C03. Hoe belangrijk vindt u… 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

 

 

• Hoe hoger de opleiding hoe belangrijker Nederlanders het doen van de financiële administratie vinden. 73% van de 

laag opgeleiden Nederlanders vindt het doen van de financiële administratie belangrijk tegen 83% van de hoog 

opgeleiden Nederlands.  

• Financiële planning voor de toekomst wordt vooral door 50-64 jarige als (zeer) belangrijk gezien (59%). Voor 

Nederlanders van 65 jaar of ouder is dit minder belangrijk, slechts 44% geeft aan dit (zeer) belangrijk te vinden. 

78%

50%

4%

11%

% 

% 

(Zeer) Belangrijk 

(Zeer) Onbelangrijk 50 – 64 jaar 

Planning toekomst 

Financiële administratie 
Hoe belangrijk vindt u… 

18%

7%

60%

43%

18%

39%

2%

8%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

het doen van de financiële
administratie (geld- en

verzekeringszaken)

financiële planning voor de
toekomst

Zeer belangrijk
Belangrijk
Niet onbelangrijk, niet belangrijk
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk

59% 

65+ jaar 

44% 

Gemiddeld 

78% 

50 – 64 jaar 

83% 
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Een bezoek aan de tandarts heeft bij 29% van de Nederlanders de 

voorkeur boven het doen van financiële planning 

C01. Zet de volgende zaken in volgorde van leukst naar 

minst leuk. 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

 

 

• 48% van de Nederlands doet liever huishoudelijke zaken dan financiële administratie en 80% doet liever 

huishoudelijke zaken dan financiële planning. 

• Nederlanders plaatsen een bezoek aan de tandarts gemiddeld op de laatste plaats. 16% van de Nederlanders geeft 

echter nog aan liever naar de tandarts te gaan dan hun financiële administratie. Voor het maken van een financiële 

planning is dit zelfs 25%. 

 

% dat activiteit leuker vindt dan financiële administratie en planning 

35% 
Van alle jongeren tot 35 jaar 

verkiest een bezoek aan de 

tandarts boven het doen van 

financiële administratie 

87%

80%

64%
60%

48%

41%

33%

16%

92%

82%

67%

54%

64%

47%
50%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Uitgaan Winkelen Bezoek
(schoon)

ouders

Social
Media

Huishoude-
lijke zaken

Gamen Studeren Bezoek
tandarts

% leuker dan financiële administratie % leuker dan financiële planning

% dat activiteit leuker vindt dan financiële administratie en planning 

42% 
Van alle jongeren tot 35 jaar 

verkiest een bezoek aan de 

tandarts boven financieel 

plannen 

63% 
Van alle jongeren tot 35 jaar 

verkiest huishoudelijke 

taken boven het doen van 

financiële administratie 

75% 
Van alle jongeren tot 35 jaar 

verkiest huishoudelijke 

taken boven financieel 

plannen 
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Gemiddeld besteden Nederlanders 3,4 uur aan het doen van financiële 

administratie en 1,2 uur aan financiële planning 

C02. Hoeveel tijd besteedt u in een gemiddelde maand aan de 

volgende activiteiten. Geeft u alstublieft een inschatting in uren. 

 

Basis: Alle respondenten (n = 1000)  

 

 

 

 

 

• Vooral hoog opgeleiden besteden veel tijd aan het doen van financiële administratie. Gemiddeld besteden deze 

Nederlanders 6,5 uur per maand aan financiële administratie, laag en midden opgeleiden Nederlanders besteden 

respectievelijk 2,9 en 3,0 uur aan financiële administratie per maand.  

 

Hoeveel tijd besteedt u in een gemiddelde maand aan financiële administratie en planning? 

3,4 1,2 Gemiddeld aantal uren 

12% 2%

13%

34%

7%

5%

43%36%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Financiële administratie Financiële planning

0 uur

1 uur

2-3 uur

4-5 uur

6 of meer uur
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Onderzoeksverantwoording 
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Methode, veldwerk en steekproef 
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Methode, veldwerk en steekproef 

Methode 

Veldwerk 

Steekproef 

Methode: Kwantitatief online onderzoek 

Aantal vragen: 12 vragen 

Lengte vragenlijst: 3 minuten 

Onderwerpen: Uitstelgedrag, Zorg en bewustzijn 

financiële zaken, hoe leuk vindt men financiële zaken 

Veldwerkperiode: 29-01-2015 t/m 01-06-2015 

Bruto steekproef: 1700 respondenten 

Netto steekproef: 1000 respondenten  

Responspercentage: 59% 

Panel: GfK Online Panel 

Doelgroep: Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder) 

De resultaten zijn representatief voor Nederland op 

basis van leeftijd, geslacht en opleiding.  


