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Veel vrouwen zijn kwetsbaar
omdat zij nog steeds twee
keer zoveel tijd aan zorgtaken
besteden als mannen. Het is
vaak lastig om je eigen financiële
situatie te bespreken met je
partner. Maar juist bij cruciale
levenskeuzes, zoals trouwen,
kinderen krijgen en scheiden, is
het belangrijk goed na te denken
over de financiële gevolgen.
CHRISTINE SWART
MANAGING DIRECTOR WOMEN INC.
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Krachten gebundeld voor financiële zelfredzaamheid
Topmensen uit het bedrijfsleven, ondernemers, experts in
de gedragseconomie, gender- en schuldenproblematiek
en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
hebben het afgelopen half jaar de koppen bij elkaar
gestoken. Samen hebben we onderzocht hoe mensen
geholpen kunnen worden bij het maken van bewuste
keuzes voor een gezonde financiële toekomst en verkend
hoe we obstakels hierbij kunnen wegnemen.
We hebben met name gekeken naar de positie van
vrouwen, omdat blijkt dat zij op cruciale momenten,
zoals een scheiding, kwetsbaarder en minder financieel
zelfredzaam zijn en grotere financiële gevolgen van
eerder gemaakte keuzes ervaren. Twee derde van de
vrouwen praat bijvoorbeeld

tijdens de scheiding niet

over het verdelen van het pensioen en 45 procent van de
vrouwen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op

INLEIDING

hun pensioen. Het koopkrachtverlies na een scheiding

Een derde van de vrouwen tussen de 30 en 35 jaar

Ook hebben we samen met financieel adviseurs gekeken

is niet economisch zelfstandig. En een op de vijf
gezinnen in Nederland kampt met schulden. Waar
we als Nederlanders het risico op een dodelijk
virus te hoog inschatten, wordt het probleem
van gebrek aan financiële zelfredzaamheid vaak
onderschat. Terwijl het in veel huishoudens

voor vrouwen is bijna 25%, tegenover 0,2% voor mannen.

naar mogelijkheden om de drempel naar financieel
advies te verlagen voor kwetsbare groepen op momenten
dat ze dat juist het hardst nodig hebben. En hebben we
bijvoorbeeld onze tanden gezet in de vraag hoe financiële
problemen vroegtijdig op de werkvloer gesignaleerd en
aangepakt kunnen worden, om schulden en alles wat
daarbij komt kijken te voorkomen. Zo heeft 37% van de

dagelijks een grote zorg is.

Nederlanders betalingsachterstanden.

De afgelopen jaren ben ik op allerlei manieren

Gezamenlijk Actieplan – actie voordat financiële
problemen ontstaan

betrokken geweest bij het bevorderen van
financiële zelfredzaamheid van Nederlanders
en met name vrouwen. Mijn titel van Topvrouw
van het Jaar heb ik willen gebruiken om dit grote

Uit de gesprekken is een aantal concrete acties
voortgekomen, vastgelegd in dit Actieplan. Ik besef dat
dit niet het hele probleem van gebrek aan financiële
weerbaarheid oplost: daarvoor is dat te complex en te

probleem met nog meer vaart aan te kunnen

groot. Het is onze ambitie om met gebundelde krachten

pakken. Dat doe ik niet alleen: samen met andere

enkele cruciale elementen aan te pakken. Ook moet er nog

bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn
we aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd
in dit Actieplan waarmee we de komende tijd het
verschil willen maken. Om al die mensen die net
een beetje meer hulp nodig hebben om zelfstandig

veel werk worden verzet om de initiatieven in dit Actieplan
tot leven te brengen. Maar ik ben trots op de coalitie die in
het afgelopen jaar is ontstaan, met de ferme wil om aan
de slag te gaan. Ik wil de samenwerkingspartners enorm
bedanken voor de mooie gesprekken over schotten heen,
voor hun actiebereidheid en voor de tijd en inspanning die

of onafhankelijk te kunnen zijn die kans te geven.

zij voor langere tijd hierin willen investeren. Samen zetten

Want goed zijn met geld, ook als je niet veel hebt,

we de schouders eronder.

maakt gelukkiger en sterker.

Ingrid de Graaf
Directievoorzitter Particulier en
directielid Aegon Nederland
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ACTIEPLAN IN EEN NOTENDOP

FINANCIËLE
ZELFREDZAAMHEID
1. Tijdig en volledig inzicht
bij scheiding: impact van
financiële afspraken die je
(wèl of juist niet) maakt
Als de wegen van partners
scheiden, gaan zij ook financieel
allebei hun eigen weg. En juist
vrouwen hebben dan een grotere
kans dan mannen om onder
de armoedegrens te komen,
zeker als zij niet economisch
zelfstandig zijn.1 Inzicht in de
eigen financiële situatie èn de
lange termijn effecten van de
beoogde financiële afspraken
in het convenant is een eerste
noodzakelijke stap bij bewustere,
betere keuzes. In samenwerking
met softwareontwikkelaars Figlo
en Yellowtail is daarom een
financiële tool ontwikkeld die
dit inzicht wel makkelijk en snel
geeft. Mediatoren en financieel
adviseurs zetten hun expertise
in om deze tool verder te
verbeteren en in te zetten in het
proces. De financieel adviseurs
van Aegon gaan deze tool ook
inzetten als onderdeel van hun
vaste dienstverlening. Daarnaast
deelt Aegon het ontwikkelde
format belangeloos met alle
financieel adviseurs die hiervan
gebruik willen maken.

1
2

2. Eerste fase financieel
advies beter toegankelijk
voor mensen met een
smalle beurs

3. Vroegtijdige signalering
van financiële problemen
bij werknemers

De kosten voor een financieel
adviseur kunnen een drempel
vormen om financieel advies af
te nemen, vooral voor mensen
met een smalle beurs. Voor
deze groep mensen willen
Van Bruggen Adviesgroep en
Aegon de komende periode
een
pilot
starten.
Tijdens
deze pilot zal onderzocht
worden wat er nodig is om de
toegankelijkheid van advies –
zonder productbemiddeling- te
verbeteren voor mensen met
een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm, vooral door de
tijdrovende eerste fase van het
advies sneller en goedkoper te
maken. Dat gaat om inzicht en
overzicht bieden. Beide partijen
vinden het belangrijk dat mensen
zelf keuzes kunnen maken voor
een financieel gezonde toekomst
en daar is dit een belangrijk
onderdeel van. Om dit belang te
onderstrepen, stellen zij beiden
1% van hun adviescapaciteit ter
beschikking in om deze doelgroep
te helpen om overzicht en inzicht
te krijgen.

In Nederland heeft 62% van
de werkgevers te maken met
werknemers met schulden2.
Bijna de helft van de werkgevers
wordt daarbij geconfronteerd
met loonbeslagen. Vroegtijdige
herkenning en op een slimme
manier
hulp
bieden
kan
onherstelbare
financiële
problemen
bij
werknemers
voorkomen. Het is belangrijk
om vertrouwde personen zoals
bedrijfsartsen, huisartsen en HR
professionals er bewust van te
maken dat de ‘financiële klachten’
even goed een gezondheidsrisico
vormen. En dat er, vooral in
een vroeg stadium, veel goede
opties zijn om die te verhelpen
en onherstelbare gevolgen af te
wenden. Het is de ambitie om
ook voor ‘financiële klachten’
een evidence based ‘richtlijn’
of
handelingsperspectief
te
publiceren die, na tijdig signaleren,
schulden helpt voorkomen.

CBS, 2017 Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding voor man en vrouw
Rapport Werknemers met schulden, Nibud 2017
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Direct advies bij scheiding
Risico om onder de armoedegrens te komen na een scheiding:
Niet-economisch zelfstandig*

33.414

Economisch zelfstandig*

36%

Aantal echtscheidingen
in 2016

9%

14%

3%

Bron: CBS, 2017 Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding voor man en vrouw.
Bron: CBS, Huwelijksontbindingen,
november 2017

* Iemand is economisch zelfstandig wanneer hij/zij 70% van het netto minimum loon verdient.

Scheiden doet (financieel) lijden
Scheiden kost de maatschappij jaarlijks € 2,3 miljard:
•

2,3
miljard
per jaar

•
•

Toename in sociale uitkeringen en huursubsidies voor
eenoudergezinnen
Kosten van het justitiële apparaat
Zorgkosten voor gescheiden ouders en hun kinderen.
Gescheiden mensen doen vaker een beroep op de geestelijke
gezondheidszorg, maatschappelijk werk en de gezinszorg dan
niet-gescheiden mensen.

Bron: Autonomie in verbondenheid: het hoe en waarom van duurzame relaties Inaugurele rede door Prof. Dr. Esther Kluwer, oktober 2017

Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage is onder
gescheiden werknemers in Nederland 2 procent
hoger dan onder niet-gescheiden werknemers.

Niet-gescheiden werknemers
Gescheiden werknemers

Bron: Scheiden is slecht – niet alleen voor u, NRC oktober 2017

Scheiden en pensioen

66%

praat tijdens de scheiding niet over
het verdelen van het pensioen.

45%

van de vrouwen denkt dat een
scheiding geen invloed heeft op
hun pensioen.

25%

van de ondervraagde vrouwen weet
niet of zij tijdens hun huwelijk
pensioen hebben opgebouwd.

Bron: Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling
pensioen, onderzoek Motivaction, juni 2016)
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1. TIJDIG EN VOLLEDIG INZICHT BIJ SCHEIDING:

IMPACT VAN FINANCIËLE AFSPRAKEN
DIE JE (WÈL OF JUIST NIET) MAAKT
Achtergrond
Een echtscheiding is vaak het moment dat financiële kwetsbaarheid als gevolg van eerder gemaakte financiële
keuzes aan het licht komt. Met name vrouwen komen hier vaak slecht uit; het koopkrachtverlies na scheiding voor
vrouwen is bijna 25%, tegenover 0,2% voor mannen.3 Door de aanpassing van het huwelijksrecht per 1 januari
2018 wordt dit punt deels aangepakt. Adviseurs nemen nu de mogelijke consequenties van een scheiding beter
mee in gesprekken over bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Dit leidt wel tot meer bewustzijn over dit
onderwerp, maar meestal niet tot andere keuzes. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden
(44,1%) achteraf zegt dat ze de scheiding anders hadden willen regelen.4
Op het moment van een scheiding wordt het onderwerp financiën, gezien de emotionele situatie, vaak naar het
tweede plan geschoven. Maar juist financiële consequenties moeten zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces
aan de orde komen; inzicht in de financiele gevolgen en keuzemogelijkheden voor beide partijen in een vroeg
stadium ondersteunt hen bij het kiezen van oplossingen die voor beiden zo gunstig mogelijk zijn. De afspraken
in het scheidingsconvenant kunnen van invloed zijn op een eventueel recht op toeslagen, fiscale voordelen of
pensioen en kunnen dus nog jaren na de scheiding van invloed blijven.

Softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en Aegon slaan
de handen ineen om actief te werken aan meer bewustwording en inzicht van de financiële gevolgen
van scheiding. Ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators vFAS, Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement Scheidingsadviseurs.

Snel en eenvoudig inzicht krijgen
Als de wegen van partners scheiden, gaan zij ook financieel allebei hun eigen weg. Hoe dat eruit ziet, welke
mogelijkheden er zijn en wat de lange-termijn gevolgen van financiële keuzes zijn, is niet makkelijk in kaart
te brengen. Maar zonder inzicht geen goede financiële keuzes.
De Mediatorsfederatie Nederland (MfN-register) onderschrijft het belang van de financiële aspecten in een
scheidingssituatie en informeert de MfN-registermediators hierover. Het MfN-register borgt in haar regelgeving het informeren over de financiële consequenties en tevens het (tijdig) verwijzen naar een financiële
professional in het mediationproces.

1
2

CBS, 2017 Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding voor man en vrouw.
Rapport Werknemers met schulden, Nibud 2017
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Aegon heeft in samenwerking met de softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo een nieuwe digitale tool
ontwikkeld. Deze tool brengt de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een
scheiding) makkelijk in kaart en geeft, vóórdat het definitieve scheidingsconvenant wordt getekend, inzicht in
de langjarige financiële gevolgen voor beide partners.
De financieel adviseurs van Aegon gaan deze tool ook inzetten als onderdeel van hun vaste dienstverlening.
Daarnaast deelt Aegon het ontwikkelde format belangeloos met alle financieel adviseurs die hiervan gebruik
willen maken.
De Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators vFAS ondersteunt de ontwikkeling
van een dergelijke tool. Ook inhoudelijke experts als Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement
Scheidingsadviseurs steunen het initiatief van Aegon actief en hebben hun expertise ter beschikking gesteld
om de tool verder te ontwikkelen.

ACTIEPLAN
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Bestuurslid Saskia Braun van
de Nederlandse Vereniging
van Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators vFAS:
“Een dergelijke tool zou een
welkome aanvulling zijn in het
mediationproces, omdat het
mensen helpt bewustere keuzes
te maken als zij vooraf écht inzicht
hebben. Graag willen wij een
bijdrage leveren aan de verdere
ontwikkeling van deze tool.
SASKIA BRAUN
vFAS
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2. TOEGANKELIJK ADVIES:

EERSTE FASE ADVIES TOEGANKELIJKER
VOOR MENSEN MET EEN SMALLE BEURS
Achtergrond
Sinds 1 januari 2013 moeten klanten de kosten voor advies uit eigen middelen betalen. Deze kosten kunnen
een drempel vormen om advies af te nemen, vaak vooral in de groep mensen met een smalle beurs. Uit
onderzoek van het Nibud5 blijkt dat voor bijna de helft van de Nederlanders (46 %) de kosten van advies een
drempel vormen om naar een financieel adviseur te gaan.
Consumenten met een laag inkomen gaan vaak zelf op zoek naar informatie, vooral om zo de kosten van
financieel advies te vermijden. Dit kan ertoe leiden dat meer huishoudens in de financiële problemen komen,
doordat zij niet goed geïnformeerd zijn en financiële beslissingen nemen die nu of in de toekomst nadelige
gevolgen kunnen hebben.
Van Bruggen Advies Groep en Aegon starten een pilot
Voor deze groep mensen, waarbij advies wel van groot belang is maar die de kosten van advies niet of moeilijk
kunnen dragen, willen Aegon en van Bruggen Adviesgroep een pilot starten. Daarbij concentreren we ons op
de eerste fase van het advies: de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden. Tijdens deze pilot zal het
komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies –zonder verdere productbemiddeling- beter
toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Beide partijen vinden
het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Om dit belang te
onderstrepen, stellen beide partijen 1% van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen
om overzicht en inzicht te krijgen.

5

Rapport Keuzeproces bij financieel advies, Nibud 2017

12 / 40

ACTIEPLAN

Wij vinden het enorm belangrijk
dat iedereen toegang krijgt tot
deskundig en onafhankelijk
financieel advies, waarbij kosten
of bereikbaarheid geen drempel
mag zijn die er toe leidt dat dit
niet gaat gebeuren. Daarom
zetten wij een deel van onze
adviescapaciteit, kennis en
ervaring in om onafhankelijk
advies beter bereikbaar te maken
voor mensen met een smalle
beurs.
MICHIEL MEIJER
ALGEMEEN DIRECTEUR
VAN BRUGGEN ADVIESGROEP
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Het Nibud ziet dat consumenten
met een inkomen beneden
modaal vaak zelf op zoek gaan
naar informatie om zo de kosten
te vermijden. Het Nibud pleit
dan ook voor het toegankelijker
maken van het financieel advies
om zo bijvoorbeeld te voorkomen
dat consumenten onnodig dure
producten aanschaffen.
ANNA VAN DER SCHORS
NIBUD-ONDERZOEKER
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Vertrouwde gesprekspartner voor werknemers met schulden

2012

2017

78%

Belangrijkste oorzaak van financiële
problemen bij werknemers

62%

40%

van de werkgevers heeft te maken met
personeel met financiële problemen.

(Echt)scheiding

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’

€13.000,-

Kosten
werkgever

Een werkgever is al snel €13.000,- per jaar
kwijt aan een werknemer met financiële
problemen (die voltijds werkt en een
modaal salaris verdient).

Productiviteitsafname
van 20 procent

Verwerken loonbeslag
kost 3 uur

Toename ziekteverzuim
7 dagen

€13.000,-

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

40%

50%

Werkgevers verschillen van mening of het een schending van de
privacy is als werkgevers zich bemoeien met de financiele problemen
van werknemers: 50 procent vindt van niet, 40 procent van wel.
Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

53% van de ondervraagde werkgevers denkt dat werknemers bang
zijn om ontslagen te worden als ze hun financiele problemen bij de
53% werkgever aankaarten.
Bron: Aon, rapport ‘Werknemer met financiële problemen’ (2017)

42%
31%

Financiële problemen komen het meeste voor in de inkomensgroepen
beneden modaal (42%), en rond modaal (31%).
Modaal = € 37.000,- bruto per jaar.
Bron: Aon, rapport ‘Werknemer met financiële problemen’ (2017)
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3. VERTROUWDE GESPREKSPARTNER VOOR WERKNEMERS:

VROEGTIJDIGE SIGNALERING VAN
FINANCIËLE PROBLEMEN BIJ WERKNEMERS
Achtergrond
In Nederland heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden.6 Bijna de helft van de
werkgevers wordt daarbij geconfronteerd met loonbeslagen. In veel gevallen is het moment dat er loonbeslag
plaatsvindt het eerste moment dat duidelijk wordt dat de werknemer in (financiële) problemen zit. En dan
blijkt het een enorme inspanning en erg duur te zijn om weer uit de financiële problemen te komen. We zien
loonbeslag in alle inkomenslagen. Maar het grootste risico op schulden wordt gezien bij mensen met een
modaal of beneden modaal inkomen. Een medewerker met financiële problemen kost niet alleen de uren om
het loonbeslag te verwerken. Ze hebben gemiddeld zeven extra ziekdagen per jaar en zijn minder productief. 7
Een rekensom leert dat een medewerker met schulden het bedrijf jaarlijks gemiddeld 13.000 euro kost. Daarin
is dan nog niet het risico op reputatieschade meegerekend. Kortom de werkgever en de werknemer hebben
een gezamenlijk belang.
Werknemers met schulden vinden het moeilijk om op hun werkplek over financiële problemen te spreken, uit
schaamte of uit angst voor mogelijke gevolgen. Werkgevers worstelen met dilemma’s rond privacy en de juiste
aanpak van dit soort situaties. Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers
met schulden te verlagen. Wanneer niet de manager of HR professional het eerste aanspreekpunt kan zijn,
dan kan mogelijk een meer onafhankelijk persoon die rol vervullen, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een
bedrijfsarts of een huisarts. Zij hebben vanuit hun professie een beroepsgeheim, waardoor de angst voor
mogelijke gevolgtrekkingen door de werkgever wordt weggenomen. Een veilige omgeving helpt mensen
hierover te praten en om eventueel samen met de werkgever of een financieel adviseur een oplossing te vinden.
Dan is het belangrijk dat de verschillende professionals vergelijkbaar gaan handelen in vergelijkbare gevallen.
Vandaar dat een ‘richtlijn’ hier kan helpen die zowel op de signalering in gaat als op het handelingsperspectief.
Actie Aegon
Vroegtijdige herkenning en op een slimme manier hulp bieden kan onherstelbare financiële problemen bij
werknemers voorkomen. Daarom is het belangrijk om vertrouwde personen zoals bedrijfsartsen, huisartsen en
HR professionals er bewust van te maken dat de ‘financiële klachten’ even goed een gezondheidsrisico vormen.
En dat er, vooral in een vroeg stadium, veel goede opties zijn om die te verhelpen en onherstelbare gevolgen
af te wenden. Instrumenten van Nibud en hulp door een budget coach of een financieel adviseur dan wel
ondersteuning vanuit de gemeente geven samen vorm aan het handelingsperspectief in de ‘richtlijn’. Het is de
ambitie van Aegon om ook voor ‘financiële klachten’ een evidence based “richtlijn” of handelingsperspectief te
publiceren die door tijdig signaleren, schulden helpt voorkomen.

6
7

Rapport Werknemers met schulden, Nibud 2017
Rapport Werknemers met schulden, Nibud 2017
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Ook wij zien werknemers die
worstelen met hun financiële
situatie en zien voor ons als
werkgever een rol om het te
signaleren en het bespreekbaar
te maken op de werkvloer.
MARIËLLE DE MACKER
HR DIRECTEUR HEMA
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BIJLAGEN
Bijlage 1 - Dialoogsessies: fact sheets
Bijlage 2 - Dialoogsessies: ideeën en inzichten
Bijlage 3 - Deelnemers Dialoogsessies

Het proces: dialoogsessies
Volgens verschillende onderzoeken is financieel bewustzijn van Nederlanders geen vanzelfsprekend gegeven.
Nederlanders zijn wel in het bezit van algemene financiële kennis, maar op het gebied van financiële risico’s is
het nodig om stappen te maken. Met name vrouwen zijn op cruciale momenten kwetsbaar voor de gevolgen van
keuzes met grote financiële impact. Met een terugtredende overheid wordt steeds meer van burgers verwacht
bij het maken van juist dat soort keuzes. Daarom is het van belang dat bedrijven en andere maatschappelijke
partijen verantwoord leiderschap tonen.
Met deze maatschappelijke context in het achterhoofd is in het eerste halfjaar van 2018 op initiatief van
Ingrid de Graaf (Topvrouw van het Jaar en directievoorzitter Aegon Particulier) een gemêleerd gezelschap van
topmensen uit het bedrijfsleven, ondernemers en experts op het gebied van onder meer gedragseconomie,
gender en schuldenproblematiek bijeengekomen in een serie dialoogsessies. Doel is om mensen met elkaar
in dialoog te brengen en de denkkracht te combineren, bewustzijn te creëren en te kijken wat we gezamenlijk kunnen betekenen. De deelnemers hebben hun visie, kennis en ervaring gedeeld om te bespreken hoe
zij individueel en gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van financieel bewustzijn van
Nederlanders en vrouwen in het bijzonder.
Tijdens de eerste drie Dialoogsessies is gesproken over de onderwerpen Nederlanders en hun geld, Nederlanders
en schulden en Werknemers en schulden. De discussies werden ondersteund door fact sheets met informatie uit
divers bestaand onderzoek.
In deze bijlagen vindt u de gebruikte fact sheets, een overzicht van de ideeën en inzichten uit de discussies en
de lijst met deelnemers.
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BIJLAGE 1:

DIALOOGSESSIES: FACT SHEETS
Nederlanders en hun geld
Hoe komen we van financiële bewusteloosheid naar financieel bewustzijn van Nederlanders in het algemeen,
en vrouwen in het bijzonder? Zijn Nederlanders ‘klaar’ voor het maken van de juiste keuzes voor een gezonde
financiële toekomst? Hebben zij inzicht in hun financiële situatie? En is er een verschil tussen mannen en vrouwen
bij het nemen van financiële beslissingen?
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NEDERLANDERS
EN HUN GELD
Nederlanders en Financiën
Nederlanders hebben een beter inzicht in hun financiën dan pakweg 10 jaar geleden.
(Nibud 2015)

85%

83%

85%

80%

Wil controle over
zijn financiën.

Haalt voldoening uit
het op orde hebben van
zijn financiën.

Vindt dat ouders hun
kinderen beter financieel
op moeten voeden.

Vindt dat in het onderwijs
meer aandacht moet komen
voor het omgaan met geld.

(Aegon, Motivaction; 2017)

Bijna 1 op de 5 Nederlandse
huishoudens kampt met
problematische schulden.

20%

(Panteia, 2015)

20% van de Nederlanders spaart
helemaal niets. Bij een tegenslag
als werkloosheid of een scheiding
is de kans groot dat zij in de
schulden raken.
(Panteia, 2015)

Laagopgeleide oudere vrouwen
en hoogopgeleide oudere mannen
zijn de meest financieel bewuste
Nederlanders. Laagopgeleide oudere
vrouwen hebben veel behoefte aan
controle, hoogopgeleide oudere mannen
denken veel na over geld voor
middellange en de lange termijn.
(Aegon, Motivaction, 2018)

Veel mensen schatten de kans op een terroristische
aanslag of een dodelijk virus te hoog in.
Terwijl ze de risico’s van alledaagse zaken als sporten,
in de auto stappen of een skivakantie onderschatten.
Hoe groter de emotionele impact van een gebeurtenis,
des te groter het risico.
(Kahneman 2012)

Nederlanders scoren lager dan het Europese
gemiddelde bij het inschatten van risico’s.
Zelfkennis blijkt ook niet onze sterkste kant: we denken
zelf dat we op nummer 1 van Europa staan
als het om financiële kennis gaan.
(Coppola e.a., 2017)
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NEDERLANDERS
EN HUN GELD
Nederlanders en Financiën

Meer inzicht in financiën leidt
tot betere beslissingen.
Consumenten die financieel
goed onderlegd zijn, hebben twee
keer zoveel kans om betere
financiële keuze te maken.

Motiveren en activeren van goed
financieel gedrag is belangrijker dan
het overdragen van financiële kennis.
(Nibud, 2017)

(Coppola e.a., 2017)

Mensen die geconfronteerd worden
met het spiegelbeeld van zichzelf
als zeventigjarige en daarna een keuze
krijgen voorgelegd tussen geld voor nu
of geld voor later, leggen meer geld opzij
voor hun pensioen dan leeftijdgenoten.
De confrontatie met het beeld van
zichzelf als gepensioneerde leidt tot een
3,8
gevoel
van nabijheid van de oudere ‘ik’.
3,5

(Hershfield e.a., 2017)

3,5
3,8

3,4

3,5

3,8

3,5

2,9
3,5

Nederlanders worden het gelukkigst… (op de schaal
van 7)
3,2
3,8
3,5

door erkenning van anderen

3,5

3,8

3,4
3,2
3,8

2,7
3,4
2,3
3,2
3,8

als ze er goed uitzien

3,5

2,6
2,9
3,5
2,6
3,5
2,7
3,4
2,3
3,2
2,6
2,9

een huis te kunnen kopen, veel
3,5
geld
te hebben, door carrière te maken
2,9
3,5

2,7
3,4
3,8
2,3
3,2

3,4

3,5
2,6
2,9

3,5
2,6
3,5
3,4
2,7
3,4
3,2
3,2
2,3

2,9
3,5
2,6
3,5

2,6
3,5

3,4
3,8
3,2
3,8
door

door iets voor anderen
te kunnen doen

3,5

2,9
2,9
of 2,6
door
2,6
2,6
2,7
2,7
2,3
2,3
2,6
2,6

rustig en overzichtelijk leven

3,2

door een gezin hebben

2,6

3,5
2,6
3,4
2,7
3,2
2,3

door een godsdienst te hebben
2,9
2,6
2,6

2,7

2,7
3,8
2,3

of door liefde

3,5
2,6

door gezond te zijn

2,6

3,5

2,3

3,4
3,2
2,9

2,6
2,7

2,6

2,3

2,7

2,6

2,3
2,6

(Aegon, Motivaction; 2018 – nog te publiceren)

Daarna komen pas zaken
als door samen zijn met
familie of vrienden.

2,9
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NEDERLANDERS
EN HUN GELD
Mannen, vrouwen en hun werk
Driekwart van de vrouwen vindt het belangrijk om economisch zelfstandig te zijn,
maar slechts de helft is het.
(SCP, 2018)

Van de vrouwen tot 25 jaar werkt 2 op de 3 in deeltijd.

74%

25%
Bij mannen tot 25 is dat één op de drie.

Van de mannen
werkt voltijds

Van de vrouwen
werkt voltijds

Opvallend omdat jonge vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid
zijn dan jonge mannen, en aan het begin van hun carrière
daardoor zelfs een hoger uurloon verdienen.
Maar dat verschil lopen mannen snel in, omdat ze meer
uren werken en zelf actief looneisen stellen.

(CBS, 2015)

(SCP, 2018)

Vrouwen zijn sneller
tevreden over
hun loon.

56%

Vrouwen onder de 36 verdienen 4 procent minder
dan mannen, maar als vrouwen 36 of ouder zijn,
dan loopt dat verschil op tot 8 procent.

56% van de vrouwen vindt dat ze een ‘rechtvaardig’
salaris verdient, ook al ligt hun salaris lager,
tegenover 50% van de mannen.

(Nationaal Salaris Onderzoek, 2017)

(Van Muijen, 2017)

33%

Bij vrouwen kun je heel gemakkelijk op bepaalde
knoppen drukken, veel meer dan bij mannen.
Dan gaan ze bijvoorbeeld onderhandelen over hun salaris en zegt een hr-manager
‘Goh, ik wist niet dat jij zo veel om geld gaf’. Vrouwen zijn dan sneller geneigd om in
de verdediging te schieten en daarmee hun eigen positie onderuit te halen.
(De Onderhandelcoach, 2017)

Van de vrouwen tussen 30 en 35
is economisch niet zelfredzaam.
(SCP, 2018)
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NEDERLANDERS
EN HUN GELD
Mannen, vrouwen en hun geld
21% van de vrouwen weet niet welke bank ze hebben,
13% van de mannen

21%

13%

(Aegon, Motivaction; 2018)

Mannen lopen evenveel kans op financiële problemen als vrouwen.
Ze verschillen in de manier waarop zij omgaan met geld: er liggen andere
risicoprofielen aan ten grondslag. Van de acht leefstijlen die het Motivaction
Mentality-model onderscheidt, bleken de ‘gemaksgeoriënteerden’ en
‘opwaarts mobielen’ het grootste risico te lopen op financiële problemen.
De groep gemaksgeoriënteerden bestaat vooral uit vrouwen, de groep
opwaarts mobielen vooral uit mannen.

Vrouwen zijn beter in het regelen van
de dagelijkse geldzaken, in financiële
planning zijn ze minder bedreven.
Ze hebben minder financiële kennis,
maar ook minder zelfvertrouwen in
financiële zaken.
(OESO, 2014)

(Nibud, 2012)

Met name bij complexe financiële keuzes varen
mensen op hun intuïtie, in plaats van op ratio.
Het gevoel dat wordt opgeroepen met taal – met name
metaforen – speelt een grote rol bij de keuze die
ze uiteindelijk maken.

Veel metaforen in beleggersinformatie en beursverslaggeving zijn afkomstig uit masculiene brondomeinen.
Denk bijvoorbeeld aan een masculiene metafoor als ‘de markt
verslaan’. Waar dit positief affect bij mannen oproept, kan dit
negatief affect bij vrouwen oproepen.

(Prast, Netspar, 2017)

(Prast, Netspar, 2017)

Vrouwen zijn bescheidener over
financiële zelfkennis dan mannen;
65% is naar eigen zeggen goed op de
hoogte van financiële mogelijkheden,
tegenover 75% van de mannen. 1% van
de zelfbenoemde ‘experts’ is vrouw,
tegen 9% van de mannen.
(AXA IM Kennisindex, 2009)

Bijna 70% procent van de gescheiden
vrouwen in Nederland praat tijdens de
scheiding niet over het verdelen van
het pensioen dat tijdens het huwelijk is
opgebouwd. Toch vinden ze ‘geld voor
later’ nóg belangrijker dan mannen
(61,5% versus 58,1%).
(Aegon, Motivaction, 2017)

Vrouwen blijken betere
beleggers dan mannen:
14% van de vrouwen geeft aan verliezen
op beleggingen geleden te hebben
als gevolg van de financiële crisis,
tegen 27% van de mannen.
Dit beeld wordt bevestigd uit resultaten
van andere onderzoeken waaruit blijkt
dat de rendementen die vrouwelijke
beleggers behalen hoger zijn dan die
van mannelijke beleggers.
(TNS Infratest, 2009)
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NEDERLANDERS
EN HUN GELD
Vrouwen en het omgaan met uitdagingen
Het basisverschil tussen mannen en vrouwen
zit ‘m vooral in de reactie op ‘gevaar’.
Mannen zoeken het in actie vluchten of vechten.

Vrouwen hebben de basisstrategie van zorgen
voor – en ‘vrienden maken’– of zoals het in de
Engelstalige literatuur heet: ‘tend – and – befriend’

(NRC wetenschap&Onderwijs, 2012)

De buurt is verreweg de belangrijkste vindplaats
voor contacten voor allochtone vrouwen.
Het sociale netwerk blijkt voor een belangrijk deel te bestaan
uit sociale contacten op loopafstand. Veelal gaat het om
gelijkgestemden.Ook met buren is er het nodige contact:
de meerderheid kan bij hen terecht voor kleine diensten,
een praatje of zelfs bij persoonlijke problemen.

Het moederschap en de wens iets te doen voor andere
vrouwen zijn inhoudelijke aanknopingspunten voor het
activeren van (allochtone) vrouwen.
Het opdoen van sociale contacten vormt een zeer belangrijke
drijfveer voor participatie, zo blijkt uit de antwoorden.
(SPR, 2007)

(SPR, 2007)

‘Linda’ is een van de meest succesvolle
mediaplatforms van de afgelopen jaren.
‘LINDA spreekt zelden of nooit als objectieve buitenstaander
(…). Iedereen spreekt voor zichzelf. LINDA deelt slechts
persoonlijke ervaringen of inzichten en ieder moet voor zich
uitmaken wat hij of zij daarmee doet. LINDA brengt een
potentiële moraal, meer niet.’
(Van der Heijden, 2017)

Vrouwen zijn onze doelgroep,
maar dat benoemen we niet zo.
Eerst was onze naam Finance for Women, maar we
merkten dat vrouwen dat helemaal niet zo prettig vonden.
Alsof het een soort Finance voor dummies was. We hebben
er bewust voor gekozen om geen negatieve cijfers over de
financiële redzaamheid van vrouwen op onze website te zetten.
Dat is helemaal niet leuk om te lezen. Liever publiceren we
verhalen in de trant van ‘hoe doet zij het?’ Vrouwen lezen
graag over ervaringen van andere vrouwen.
(Nathalie van Wingerden, How2Spendit)
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BIJLAGE 1:

DIALOOGSESSIES: FACT SHEETS
Nederlanders en schulden
Welke maatregelen zijn nodig om schulden in de toekomst te voorkomen? Is het daarbij noodzakelijk om een
verschillende aanpak te hanteren voor verschillende doelgroepen? De wereld van de schuldenproblematiek is een
complexe wereld met ongekend veel spelers en verschillende initiatieven. Wat zijn de preventiemogelijkheden en
de verantwoordelijkheden daarin van de verschillende partijen?
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Nederlanders en schulden

DEEL 1: HOE KOMEN
MENSEN IN DE SCHULDEN?
Als in een periode van 12 maanden een van de onderstaande situaties zich voordoet,
dan is dat een risico-indicator voor problematische schulden:

>3

€€€

soorten achterstallige
rekeningen vanwege
financiële redenen

Eén of meer achterstallige rekeningen:
hypotheek, huur, electriciteit, gas of water,
ziektekostenverzekering, afbetaling van
leningen en afbetalingsregelingen

De (totale) omvang van de
achterstallige rekening(en)
bedraagt meer dan 500 euro

€500,Minstens 5x per jaar rood staan
voor een gemiddeld bedrag
van 500 euro

Creditcardschuld
van meer dan 500 euro

Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers (2015)

Rondkomen met het beschikbare geld
8%

Zeer moeilijk

6%
11%

Moeilijk
Eerder moeilijk dan gemakkelijk

20%

Eerder gemakkelijk dan moeilijk
Gemakkelijk

€

28%

Zeer gemakkelijk
n=2.834

45%
van de Nederlandse huishoudens
heeft moeite met rondkomen

27%

Bron: Nibud - Geldzaken in de praktijk (2015)

Betalingsachterstanden

37%
van de Nederlandse huishoudens
heeft betalingsachterstanden
Bron: Nibud - Geldzaken in de praktijk (2015)

Wie kunnen moeilijk rondkomen?

1

37%
van de Nederlandse huishoudens
heeft betalingsachterstanden
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Wie kunnen moeilijk rondkomen?

68%

73%

77%

van de mensen die
vaak rood staan

van de consumenten
met een laag inkomen

van de mensen die meer
dan één lening hebben

49%

62%

64%

van de mensen die een negatieve
financiële gebeurtenis hebben
meegemaakt

van de huurders

van de vrouwen

Bron: Nibud - Geldzaken in de praktijk (2015)

Roodstaan is een indicator voor schulden
Basisbehoeften
Altijd / wekelijks

6%
17%

Elke maand
Maximaal 1x per kwartaal
Maximaal 2x per jaar
Nooit

51%
14%

n=2.834

850.000
mensen hebben onvoldoende geld
om in hun basisbehoeften te voorzien
(huisvesting, eten, water en gas/elektra)
Bron: Divosa.nl (2017)

12%
Sparen
Bron: Nibud - Geldzaken in de praktijk (2015)

20%
van de Nederlanders spaart helemaal
niets. Bij een tegenslag zoals als scheiding
of werkloosheid is de kans dat zij in
de schulden raken groot
Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers
(2015)

2
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Psychologische aspecten waardoor
mensen in de problemen komen
Wilskrachtprobleem. Mensen hechten meer waarde aan hun huidige dan aan hun
toekomstige consumptie. Daardoor lukt het veel huishoudens niet om te sparen.
Kuddegedrag. In veel situaties kopiëren we het gedrag van de groep om ons heen,
ongeacht de vraag of dat in onze persoonlijke situatie het meest verstandige gedrag is.
Rampbijziendheid. Huishoudens schatten de kans op extreme en vervelende gebeurtenissen
te laag in en sparen daarom onvoldoende om een eventuele inkomensdaling op te vangen.
Omgaan met risico’s. Het psychologische effect van verlies is meer dan twee keer zo groot als
het psychologische effect van winst. Als het gaat om winsten, zijn mensen risicomijdend, maar
in een verliessituatie zijn zij juist risicozoekend.
Potjesdenken. Mensen hebben de neiging om geld in echte of denkbeeldige ‘potjes’ te groeperen.
Wanneer ze een bepaalde uitgave moeten doen, gebruiken ze daarvoor het daartoe bestemde
potje en wegen ze niet alle bestedingsmogelijkheden af.

Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers (2015)

Top 5 Life Events die een extra risico
vormen om in de schuld te raken

1

2

3
4

Scheiding

Werkloosheid

Langdurige ziekte /
arbeidsongeschikt

Overlijden
partner

5
Faillissement
onderneming

3
Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers (2015)

Scheiding

Werkloosheid

Langdurige ziekte /
arbeidsongeschikt

Overlijden
partner

Faillissement
onderneming

Panteia – Huishoudens in de rode cijfers (2015)
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DEEL 2:
WIE HEBBEN SCHULDEN?
We weten niet hoeveel mensen anno 2018 echt in de schulden zitten, er wordt geen onderzoek meer naar gedaan sinds 2015.
Sinds twee jaar trekt de economie weer aan, en het ligt in de rede dat de schuldenproblematiek aan het afnemen is.
Vooralsnog zijn er echter geen landelijke cijfers om dat vermoeden te staven.
Het verschil tussen problematische schulden en risicovolle schulden wordt vooral bepaald door de omvang van de schuldenlast
in relatie tot de aﬂossingscapaciteit.

20%

Van de huishoudens zit in
problematische schulden

20%

Van de huishoudens zit in
risicovolle schulden

Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers (2015)

Een positief beeld
Mensen met betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar
Afname betalingsachterstanden zorgverzekeraar
Er is een afname van het aantal mensen met
een betaalachterstand bij de zorgverzekeraar –
een van de risicoindicatoren.
312.037
2015

-14%

2017

268.654

Bron: Zembla 2017 (BNN/VARA)

Toename aantal goede betalers
Het aantal Nederlanders dat als goede betaler
bij het BKR geregistreerd staat is met 29 procent
gestegen ten opzichte van vorig jaar naar 9,6 miljoen.

Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand
wordt vermeld is sinds juli 2016 met 5 procent gedaald.

+29%

-5%

9,6 mln
2016

2017

Bron: persbericht BKR - Minder problematische betalingsachterstanden (maart 2017)

Kinderen en schulden
Armoede en schulden hebben invloed op de hersenontwikkeling
van kinderen. De hersengebieden die stress, emoties en het
geheugen regelen bij arme kinderen zijn slechter verbonden
met andere delen van het brein. Arme kinderen hebben daardoor
slechtere schoolresultaten en een grotere kans op depressie.

1 OP 8

kinderen leeft in armoede

Bron: AD – Opgroeien met schulden / Irene van den Berg
(8 juni 2017)

4
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DEEL 3: HULP BIJ SCHULD
51%

€40.300,-

90.000*
mensen hebben aangeklopt bij
de schuldhulpverlening
in 2015 (stabiel)

van de mensen die zich
heeft aangemeld heeft
inkomen uit een uitkering

15

14%

Gemiddeld aantal
schuldeisers

Gemiddelde schuld van
deze groep. Deze lijkt sinds
2010 te dalen

8%

44% 65%

2015 2016

2015 2016

Aantal mensen
met een eigen huis
in 2016

Dit gat wordt ingevuld
met mensen met een
minimumloonniveau

Bron: Jaarverslag 2016 NVVK (Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)
* niet meegeteld zijn alle mensen die zich hebben gemeld bij wijkteams, vrijwilligers en bewindvoerders

Top 5 schuldeisers

1

2

3
4

Overheid

Zorgverzekeraars

Woningbouw verenigingen

Energiebedrijven

5
Telecomproviders

5

Bij schulden krijg iemand te maken met
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Bij schulden krijg iemand te maken met

Sociaal raadslieden of
de schuldhulpverlening
in de gemeente

Maatschappelijk werk

Wijkteam

Minnelijke traject

Wettelijke traject

Eerst zal de schuldhulpverlener proberen
een oplossing te zoeken met de schuldeisers

Lukt dat niet, dan wordt de rechter
gevraagd om een oplossing

590.000

€ 6.775,Maximale incassokosten voor
consumenten (per vordering)

590.000 x legden gerechtsdeurwaarders in
2016 beslag op inkomen of roerende zaken.
Dat is 7% minder dan in 2015.

Bron: Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
(5 april 2012)

Bron: persbericht KBvG - Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders (mei 2017)

4,2 MILJOEN
actieve incassodossiers in omloop
met een hoofdsomwaarde van
10,8 miljard euro (per1 jan 2017)

853
ambtelijk bevoegde
gerechtsdeurwaarders
(per 1 jan 2017)

600
incassobureaus
ingeschreven eind 2017
Daarvan zijn er 30 gecertificeerd met
het Incasso Keurmerk van de NVI

Bron: NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen)

6

ACTIEPLAN

31 / 40

BIJLAGE 1:

DIALOOGSESSIES: FACT SHEETS
Werknemers en schulden
Hoe ver gaat de zorgplicht van werkgevers om hun werknemers te helpen bij het maken van goede financiële
keuzes? Herkennen zij de eerste signalen van mogelijke problemen? Life events van werknemers (trouwen,
kinderen krijgen, scheiding, ziekte) hebben vaak als eerste impact op het werk. Wat kan of moet een werkgever
doen om werknemers te ondersteunen bij hun financiële keuzes, en wat is de rol van bedrijfsartsen? Die vraag
kent zowel psychologische, economische als praktische kanten.
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Werknemers en schulden
2012

2017

2012

2017

78%

62%

75%

<50%

van de werkgevers heeft te maken met
personeel met financiële problemen.

van de bedrijven heeft te
maken met loonbeslagen.

Aantal loonbeslagen Het aantal loonbeslagen waar werkgevers mee te maken hebben varieert van
1 tot 800 per jaar, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort bedrijf.

1 - 800

Nibud, 2016

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

Hoe herken je een medewerker met financiële problemen?
Verhoogd verzuim

Geld lenen van collega’s

€

Aanvraag voorschot
Extra uren willen werken

€

Stress en concentratieproblemen

€

€€

Bezoek van deurwaarders op
de werkplek
Verzoek om uitbetaling van
vakantie-uren
Verlof opnemen om schulden
te regelen

€

1 op de 6 ziekmeldingen
heeft te maken met schulden

Bron: Werkwijzermobiliteit.nl

Belangrijkste oorzaken van financiële problemen bij werknemers

40%

35%

(Echt)scheiding

Gebrek aan financiële
vaardigheden

27%
Moeite om met een laag
inkomen rond te komen

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

Wat betekent dit voor werkgevers?

35%
Op te grote voet leven

1

40%

35%

(Echt)scheiding

Gebrek aan financiële
vaardigheden

35%

27%
Moeite om met een laag
inkomen rond te komen

Op te grote voet leven

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)
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Wat betekent dit voor werkgevers?

€13.000,-

Kosten werkgever

Een werkgever is al snel € 13.000 per jaar
kwijt aan een werknemer met financiële
problemen (die voltijds werkt en een
modaal salaris verdient).

Productiviteitsafname van
20 procent
Toename ziekteverzuim
7 dagen

€13.000,Verwerken loonbeslag
kost 3 uur

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

Schulden

Ontslag

57%
van de werkgevers ziet personeel met
schulden als een groot risico voor de
organisatie. Naast de kosten voor het
verwerken van het loonbeslag, (ziekte)
verzuim en productiviteitsverlies, kan het
bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal,
fraude en het feit dat personeel met
geldproblemen vatbaarder is voor
omkoping en chantage.

Personeel

33%
Niet elke werkgever is blij met het
extra werk, maar een loonbeslag mag
geen reden zijn om iemand te ontslaan.
Bron: Infonu.nl

Toch is voor een derde van de werkgevers
het feit dat werknemers financiële
problemen hebben aanleiding om hun
werknemer te ontslaan of het contract
niet te verlengen.
Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’
(2017)

Bron: Panteia – Huishoudens in de rode cijfers
(2015)
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De rol van werkgevers
Ondersteuning met geldzaken

50%

Schending van privacy

50%

40%

De helft van de werkgevers
vindt het zijn/haar verantwoordelijkheid
om werknemers te ondersteunen met
geldzaken; de andere helft vindt van niet.

50%

Werkgevers verschillen van mening
of het een schending van de privacy is als
werkgevers zich bemoeien met de financiële
problemen van werknemers: 50 procent
vindt van niet, 40 procent van wel.

Bron: Nibud, rapport ‘Personeel met schulden’ (2017)

Wat is loonbeslag?

590.000
loonbeslagen in 2016

Hoeveel Nederlanders in totaal te maken krijgen met een beslag op hun loon, kan
het ministerie van Sociale Zaken niet met zekerheid zeggen. De fiscus en de
gerechtsdeurwaarders kunnen immers tegelijkertijd op hetzelfde loon van
dezelfde persoon beslag leggen.
Bron: FD, december 2015

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG, 2017).

Alleen na een vonnis van de rechter mag de deurwaarder beslag leggen op
inkomen uit loondienst, uitkering en toeslagen.
Bron: FD, Werknemer met schulden, maart 2018

Beslagvrije voet

90%
van bijstandsnorm
Voor een alleenstaande is de
bijstandsnorm in 2018 netto
€992,12 per maand.
Voor gehuwden of samenwonenden
netto €1417,32 per maand.

Niet op het hele loon wordt beslag gelegd. Er is een ‘beslagvrije voet’, dat
gedeelte van het loon waar geen beslag op gelegd mag worden.
Bron: FD, Werknemer met schulden, maart 2018

De beslagvrije voet is ongeveer 90% van de bijstandsnorm. Hier kan de schuldenaar van leven. Al het salaris, inclusief vakantietoeslag, bonussen en 13e maand
vallen onder het loonbeslag.
Bron: Wybenga Advocaten – mr. Bert van Mieghem – Informatiepaper Loonbeslag
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BIJLAGE 2:

DIALOOGSESSIES: INZICHTEN EN
MOGELIJKE ACTIEPUNTEN
In het eerste halfjaar van 2018 is een gemêleerd gezelschap van topmensen uit het bedrijfsleven, ondernemers
en experts op het gebied van onder meer gedragseconomie, gender en schuldenproblematiek bijeengekomen
in een serie van vier dialoogsessies. Doel is om samen te bepalen of Nederlanders ‘klaar’ zijn voor het maken
van de juiste keuzes voor een gezonde financiële toekomst. Ook is met elkaar besproken of, maar vooral hoe
mensen ondersteund kunnen worden bij het maken van dergelijke keuzes. Hierbij is specifieker ingezoomd op
het voorkomen van (verdere) schulden en op eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen in financiële
keuzes, oplossingen en gedrag. Met name vrouwen lijken immers op cruciale momenten kwetsbaarder en minder
financieel zelfredzaam en ervaren grotere financiële gevolgen van eerder gemaakte keuzes.
Op basis van deze dialoogsessies zijn de drie actiepunten in dit Actieplan gekozen. Onderstaand een overzicht
van andere inzichten en mogelijke actiepunten die op tafel kwamen.
Dialoogsessie 1 - Bevorderen financiële zelfredzaamheid
Inzetten van rolmodellen
Het kan mensen helpen om bewustwording te creëren door inzet van rolmodellen. Denk aan sportverenigingen
of bekende Nederlanders die het goede voorbeeld geven. Vaak zijn de beste rolmodellen mensen aan wie je
je als gewone Nederlander kunt spiegelen. Dat blijkt wel uit populaire blogs zoals bijvoorbeeld junoordzij.com,
mamatothemax.nl of simpelrijkleven.nl of de website How2spendit.
Ontwikkel een community van budgetambassadeurs
Bouw een netwerk of community, voornamelijk gericht op jongeren, waarin jongeren die in vergelijkbare
financiële situaties zitten of hebben gezeten, voor elkaar de rol van Budgetambassadeur vervullen. Met zo’n
netwerk worden jongeren gemotiveerd om ook echt in actie te komen.
Inzetten van nudges
Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder
mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Het doel is om gedrag (een beetje) bij te sturen, waarbij het gaat
om onderbewust gemaakte keuzes. De Holle Bolle Gijs afvalbak in de Efteling die “Dankjewel!” zegt als je er
afval in gooit is een bekend voorbeeld. Een ander bekend voorbeeld is de ‘Pianostairs’. Ook de Belastingdienst
maakt gebruik van nudges. Zo worden deadlines benadrukt door af te tellen in plaats van alleen de datum te
noemen voor wanneer de belastingaangifte in moet worden gevuld: nog 20 dagen tot 1 april.
We gebruiken in de financiële wereld nog weinig nudges en kunnen dit mogelijk beter inzetten.
Innovatie
Innovatie kan helpen om gedrag te veranderen, een voorbeeld is de mobiel bankieren app waardoor mensen
minder vaak rood staan. Maar valt er niet meer te bedenken? Naar analogie van de gezondheidshypes denken
we aan het ontwikkelen van een financiële stappenteller of een spaarapp met een persoonlijke en aantrekkelijke
incentive.
Maak sparen ‘fun’
Mensen die sparen lopen minder risico om in de financiële problemen te komen. Sparen kun je stimuleren
door het leuker te maken. Bijvoorbeeld met een app waarin je een spaarbedrag opzij legt in ruil voor een lot
waarmee (gesponsorde) prijzen te winnen zijn of een spaarapp waarbij je je spaardoel dichterbij ziet komen of
ziet groeien.

36 / 40

ACTIEPLAN

Lobby: privacybezwaren bij koppelen bestanden om vroegtijdig mogelijke schulden te signaleren
Op tijd interveniëren voordat mensen in de schulden komen, de technologische mogelijkheden zijn er. Denk
aan big-data analyse en het koppelen van data door betrokken partijen als woningcorporaties, banken,
energieleveranciers en telecomproviders. Maar dat stuit nu nog vaak op privacybezwaren, terwijl vroegtijdige
onderkenning van een mogelijk schuldenprobleem juist veel ellende kan voorkomen. De overheid kan zich
richten op het obstakel van privacy bij big-data analyse.
Een white paper met tien situaties waarin je mensen op tijd had kunnen helpen maar het delen van data een
obstakel is, is een mogelijke manier om dit onderwerp op de (maatschappelijke) tafel te krijgen.

Dialoogsessie 2 - Nederlanders en schulden
Ontwikkelen van menselijker communicatie
Het is bekend dat mensen met (grote) schulden en geldproblemen meer moeite moeten doen om informatie
tot zich te nemen. Dit komt voornamelijk door grote stress die mensen ervaren door hun schulden. Door
het aanpassen van de taal en toon in de brieven die mensen met schulden dagelijks ontvangen, kunnen we
de schulden voor mensen ‘dragelijk’ en minder stressvol maken. Ondanks dat we weten dat communicatie
belangrijk is, doen we dat nog altijd niet op een begrijpelijk niveau.
Life events gebruiken om de financiën onder de aandacht te brengen
Vooral bij positieve life events staan de meeste mensen iets meer open om na te denken over hun financiële
positie. Dat kan dus een goed moment zijn om hen financieel advies aan te bieden.
Life-changing-events zoals scheiden zijn meestal niet dé reden dat mensen in de schulden komen. Wel is
dat vaak het moment dat problemen aan het licht komen en dat zichtbaar gemaakt wordt dat mensen in de
voorafgaande periode slecht financieel beleid hebben gevoerd.
Maak advies / hulp voor iedereen beschikbaar
Financieel advies kan mensen inzicht bieden in hun financiële situatie nu of hen helpen om hun financiën voor
de toekomst goed te regelen. De drempel om financieel advies in te winnen is hoog, vooral voor mensen met
lage inkomens. Terwijl zij juist kwetsbaar zijn in onverwachte situaties. Doordat financieel advies vaak niet
onder handbereik is moeten mensen het dus zelf doen. Door hen ‘op weg te helpen’, bijvoorbeeld met een
gratis of goedkope adviseur, een ambassadeursnetwerk of een signaal vanuit de werkgever, krijgen mensen de
hulp die ze nodig hebben om de juiste keuzes te maken in voor een gezonde financiële toekomst.
Voorkom dat schulden onnodig oplopen: verstandig incassobeleid
We werken in een wereld waarin iedereen mag verdienen aan schulden, maar met achterhaalde wetgeving.
Alleen samen met de ketenpartners is het mogelijk om verschil te maken. We moeten de verbinding zoeken
met elkaar. We moeten omdenken en dingen gaan doen. Alleen met kleine eenvoudige stappen kunnen we de
mooiste stappen zetten voor de mens achter de schulden.
Inregelen van verstandige defaults
Door het inregelen van verstandige defaults worden mensen in een goede keuze gedwongen als ze geen keuze
maken. We weten dat mensen die geconfronteerd worden met ingewikkelde vraagstukken soms dan maar
helemaal geen keus maken. In de huidige financiële wereld betekent dat in veel gevallen dat je dan automatisch
de meest ongunstige ‘keus’ maakt. Door de default zo in te regelen dat het niet maken van een keus leidt tot
een gunstige oplossing, worden mensen geholpen om in ieder geval niet in de problemen te komen. Zo kan
gedacht worden aan de keus die mensen moeten maken bij het aflopen van de rentevaste periode of de keus
die mensen moeten maken.
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Help mensen zichzelf te beschermen
Mensen willen (en moeten soms) actief geholpen worden om zichzelf te beschermen. Een voorbeeld hiervan
is dat 84% van de werkende Nederlanders het vakantiegeld nog altijd het liefst in een keer ontvangt. De
belangrijkste reden die mensen hierbij aangeven is dat het geld anders ‘op de grote hoop’ belandt. We zien
ook daadwerkelijk dat vakantiegeld dat in een keer wordt gestort vaker gespaard wordt of wordt aangewend
voor vakantie. Dit gedrag zien we ook bij schulden. Mensen willen graag beschermd worden tegen schulden.
Ze weten van zichzelf dat ze minder goed om kunnen gaan met geld en dat ze risico lopen op problemen.
Voor deze mensen zijn nu geen oplossingen. Gedacht kan worden aan het aanbieden van een veilige rekening,
waarmee mensen niet zonder toestemming van een bekende toezichthouder geld vanaf kunnen halen.

Dialoogsessie 3 - Werknemers en schulden
Werkgevers neem je verantwoordelijkheid: maak een financiële check zo gewoon als een tandartsbezoek
Juist op het werk is vaak bekend als een werknemer een belangrijk life event meemaakt. Dat is dus een
uitgelezen kans om met hen het gesprek aan te gaan of hen financieel advies aan te bieden. Juist een bedrijf als
Aegon kan hierin een ondersteunende, of zelfs ontzorgende rol hebben voor bijvoorbeeld kleine ondernemers.
Wees een onafhankelijke en veilige gesprekspartner voor werknemers met schulden
Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers met schulden te verlagen.
Een idee om die drempel te verlagen is om niet de manager of HR Business Partner het eerste aanspreekpunt
te laten zijn, maar dit te beleggen bij een meer onafhankelijk persoon, bijvoorbeeld maatschappelijk werk
of een Arboarts. Zij hebben vanuit hun professie een beroepsgeheim, waardoor de angst voor mogelijke
gevolgtrekkingen door de werkgever wordt weggenomen. Dit schept een veilige omgeving en mensen nemen
de informatie dan eerder aan dan van bijvoorbeeld een manager.
Werkgevers kunnen dit aspect meenemen in hun afspraken met arbodiensten.
Onderdeel van de cao
In het kader van duurzame inzetbaarheid bieden veel bedrijven hun werknemers via de cao sportfaciliteiten,
inzetbaarheidsbudget of extra trainingen aan. Financiële coaching wordt maar zelden meegenomen op de
cao-tafel. Bekend is dat medewerkers zich voornamelijk richten op zaken als pensioen, loon en vrije dagen nu.
Toch is het op de lange termijn misschien wel beter voor mensen om financieel zelfredzaam te zijn zodat ze
betere financiële keuzes voor hun toekomst kunnen maken.
Financieel advies voor alle medewerkers (en niet alleen als zij schulden hebben) zou daarom onderdeel moeten
uitmaken van iedere cao.
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